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Apresentação

Em 2014, nossos esforços convergiram para 
uma das grandes aspirações da Fundação 
São Francisco Xavier e do Hospital Márcio 
Cunha: evoluir em segurança assistencial. 
Focados no sonho de alcançar um patamar 
ainda mais elevado nesse que consideramos 
o maior diferencial de uma instituição 
hospitalar - e que se atrela inevitavelmente 
à excelência dos serviços prestados – 
buscamos e fomos recomendados pela líder 
mundial em certificações Det Norske Veritas 
e Germanischer Lloyd (DNV-GL) para receber 
a certificação DNV International Accreditation 
Standard (DIAS), a norma de acreditação 
hospitalar baseada na National Integrated 
Accreditation for Healthcare Organizations 
(NIAHO), que é formalmente reconhecida pelo 
Departamento de Saúde dos Estados Unidos. 
Uma conquista que coloca a nossa instituição 
entre o seleto grupo de seis hospitais 
brasileiros a obter tal acreditação. 

Precisamos evidenciar, no entanto, que as 
forças impulsionadoras, responsáveis por 
esse marco na segurança da assistência 
prestada, transformaram irrevogavelmente a 
nossa rotina. Mudanças na infraestrutura, do 
menor detalhe à alteração arquitetônica mais 
consistente, revisão de processos, implantação 

Um ano, um novo patamar. Para a Fundação São Francisco Xavier, 2014 
sagrou-se como um período de concretizações expressivas, fundamentadas 
no aprimoramento contínuo, adotado por todas as partes que compõem a 
instituição e sustentadas por seu principal recurso: o humano. Vimos, nos 
últimos meses, o quão importantes podem ser a revisão estratégica, os 
investimentos em qualificação, a busca por novas oportunidades, o fazer 
diferente, as alianças promissoras, as iniciativas sustentáveis e, sobretudo, 
o poder da coletividade, capaz de transformar ideais longínquos em 
inquestionáveis conquistas.

de novos protocolos, adequações na própria 
gestão, entre tantas outras ações, blindaram a 
segurança no Hospital, em todos os aspectos 
imagináveis – da entrada do paciente à sua 
liberação. Um resultado que só é possível 
alcançar com o total engajamento dos 
profissionais.

Também em 2014 a Fundação São Francisco 
Xavier e todas as suas unidades de negócio 
estiveram envolvidas em um projeto de 
grandes proporções e que tem exigido grande 
envolvimento e dedicação dos colaboradores. 
A implantação, já em fase conclusiva, do 
novo sistema integrado de gestão, o Tasy, 
representa um passo excepcional para todas 
as unidades de negócios e, como um todo, para 
o fortalecimento da Fundação São Francisco 
Xavier. Afinal, a integração dos seus segmentos 
de atuação por um sistema arrojado, capaz de 
processar uma enormidade de dados, realizar 
cruzamentos complexos e gerar informações 
de qualidade e com agilidade para a tomada de 
decisões, proporcionará ganhos importantes 
para a administração.

Se, internamente, os ventos de uma 
gestão madura e disciplinada sopravam 
favoravelmente para a implantação de novos 

sistemas e processos, no cenário externo, 
vivenciamos realidades desfavoráveis, com 
impactos para diversos setores da economia. 
Sensível ao mercado, nossa operadora 
de planos de saúde, a Usisaúde, teve sua 
estratégia de expansão diretamente impactada. 
No entanto, a adversidade pode ser o contexto 
adequado para impulsionar novas ideias e 
diretrizes. Além de fortalecer o acesso e as 
ações de promoção da saúde aos milhares de 
beneficiários de sua instituidora, a ampliação 
do foco de atuação com os planos corporativos 
para pequenas e médias empresas contribuiu, 
de forma decisiva, para superar as dificuldades 
e equilibrar a carteira da operadora.

Em situação semelhante, o Centro de 
Odontologia Integrada viu seus esforços 
valerem a pena e garantirem sua evolução 
no mercado. O incremento da oferta de 
atendimento noturno em Ipatinga, somado a 
assinatura de novos convênios e o crescimento 
das vendas de planos familiares e empresariais 
resultaram em um crescimento de 7 mil novas 
vidas para o COI.

Já o serviço de Segurança do Trabalho, 
Saúde Ocupacional e Meio Ambiente seguiu, 
conforme planejada, sua trajetória ascendente. 
Com a ampliação em quase 10 mil vidas e 
atuação em 17 estados, a unidade mantém 
firme a missão de promover a saúde, a 
segurança e a preservação do meio ambiente, 
nas dependências da própria instituição e 
nas empresas pelas quais é contratada, 
entre elas a Usiminas, contribuindo para a 
sustentabilidade da organização.

Durante todo ano, perpetuamos, em todas as 
ações de responsabilidade social e de parceria 
com a Usiminas, nosso compromisso com 
o desenvolvimento humano e social, assim 
como mantivemos, por meio do Colégio São 
Francisco Xavier, a função louvável de formar 
grandes cidadãos e profissionais promissores.

Sem dúvida, cada indicador conquistado por 
nossa gestão e apresentados nesse relatório 
reflete as aspirações, o planejamento e a 
energia empregada para um resultado de 
excelência, que se traduz em mais saúde, 
educação e qualidade de vida para milhares de 
pessoas. Esses, sim, são números que fazem a 
diferença.

Luís Márcio Araújo Ramos 
Diretor Executivo da FSFX
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Perfil Institucional

Instituída pela Usiminas como entidade 
filantrópica de direito privado, em 1969, a 
Fundação São Francisco Xavier (FSFX) 
recebeu a missão de assegurar a formação 
educacional e a preservação da saúde, por 
meio da gestão do Colégio São Francisco 
Xavier (1962) e do Hospital Márcio Cunha (1965). 
Sob forte influência de sua instituidora, traz 
em suas raízes a busca contínua por uma 
atuação de excelência, na qual o ser humano 
encontra-se no centro de suas ações, como 
principal propulsor e beneficiário. Em 46 anos 
exercendo a responsabilidade social, com visão 
empreendedora e planejamento estratégico 
capazes de multiplicar as oportunidades de 
negócios, a Fundação São Francisco Xavier 
firma-se como um centro de referência em 
educação e saúde para todo o Brasil, por meio 
de suas unidades de negócio.

Credenciado para atendimentos de alta 
complexidade, o Hospital Márcio Cunha (HMC) 
insere-se na categoria de hospital-geral ao 
prestar serviços nas áreas de ambulatório, pronto-
socorro, internação e serviços de diagnóstico. 
Com 529 leitos em duas unidades, além de uma 
terceira unidade exclusiva para o tratamento de 
pacientes oncológicos e uma Unidade de Medicina 
Diagnóstica, é referência para cerca de 800 mil 

habitantes em mais de 35 municípios do Leste de 
Minas Gerais. Primeira entidade hospitalar do país a 
obter o certificado de Acreditação com Excelência 
pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), 
a partir de 2015 integra o seleto grupo de hospitais 
a possuir a certificação internacional da Det Norske 
Veritas International Accreditation Standard (DIAS), 
patamar alcançado por apenas seis instituições 
brasileiras. 

Também pioneiro, o Colégio São Francisco Xavier 
(CSFX) foi o número um do país a alcançar a 
certificação internacional de seu Sistema de Gestão 
da Qualidade para Instituição de Educação em 
níveis Fundamental e Médio, segundo as Normas 
ISO 9001. A atuação de excelência trouxe, como 
consequência, o título de instituição referência 
em aprovação em vestibulares das universidades 
públicas. Recentemente, o Colégio incorporou 
cursos técnicos, Ensino Infantil e MBA em Gestão 
das Organizações em Saúde, em parceria com a 
Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais 
– Fundação Lucas Machado. Também promoveu 
a revitalização do Curso de Línguas (Inglês e 
Espanhol), além de estabelecer parceria com a PUC 
Minas para os Cursos de Extensão.

O Centro de Odontologia Integrada (COI) nasceu 
em 1981, com o propósito de oferecer um amplo 

serviço de saúde bucal para a comunidade do 
sistema Usiminas. Também influenciado pela 
filosofia de qualidade total e efetividade da 
Fundação, no decorrer da sua história, alcançou 
um dos melhores indicadores de saúde bucal 
divulgados no Brasil e no mundo. Atualmente, 
o COI possui 47 unidades odontológicas para 
atendimento, distribuídas em Ipatinga, Belo 
Horizonte, Cubatão e Porto Alegre, das quais 
15 funcionam dentro de empresas do grupo 
Usiminas. Além disso, o atendimento do Centro 
se estrutura nas clínicas de Odontologia de 
Promoção da Saúde; Básica Reabilitadora; Clínica 
de Especialidades e de Alta Complexidade, que 
compreende Ortodontia, Implantodontia e 
Reabilitação. Serviços diferenciados, disponíveis 
para todos os públicos, por meio de planos 
empresariais e individuais.

Figurando entre as maiores operadoras de 
planos de saúde do Brasil, há mais de 20 anos a 
Usisaúde atua no segmento de saúde suplementar, 
antecipando cenários e desenvolvendo estratégias 
de sustentabilidade e expansão. Com uma carteira 
com quase 150 mil vidas, está presente em várias 
localidades, oferecendo assistência médico-
hospitalar de alta qualidade, por meio de uma 
rede de atendimento ampla e qualificada, com 
mais de três mil credenciados diretos e cerca de 

190 hospitais em Minas Gerais, São Paulo, Espírito 
Santo e Rio Grande do Sul. Em 2005, a Usisaúde foi 
a primeira operadora de Minas Gerais a receber a 
Certificação ISO 9001. 

Implantado em 2006, o Serviço de Segurança 
do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio 
Ambiente presta serviços especializados tanto 
para as unidades da Fundação quanto para 
as empresas pelas quais é contratada. As 
ações desenvolvidas pela unidade nas áreas 
da Segurança do Trabalho, Saúde e Higiene 
Ocupacional beneficiam mais de 59.000 vidas, 
em 17 estados brasileiros. Por meio do Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho (SESMT), implantado na 
Usina de Ipatinga, empregados e prestadores 
de serviços da Usiminas são envolvidos em 
atividades permanentes de prevenção de 
acidentes e promoção da saúde.

3.811 colaboradores diretos, 
entre as diversas unidades de 
negócio e gestão da FSFX
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Ciente de que as suas unidades de negócio 
constituem um organismo vivo, dinâmico e 
sensível aos mais diversos fatores de ordem 
interna e externa, a Fundação São Francisco 
Xavier adota a revisão anual do planejamento 
estratégico como tática permanente para 
compreender as principais variáveis que 
incidem sobre a instituição e encontrar as 
melhores oportunidades de evolução.

Elaborado na metodologia do Balanced 
Scorecard, o planejamento estratégico da 
Fundação para o ciclo 2014-2018 foi aprimorado 
com o modelo Canvas de Avaliação de 

Negócios, que descreve a lógica de criação, 
entrega e captura de valor por parte de uma 
organização. Somado a isso, a aplicação 
das Cinco Forças Competitivas de Michael 
Porter possibilitou o conhecimento de fontes 
implícitas de pressão, com destaque para os 
pontos fortes e fracos críticos da empresa, 
identificação de seu posicionamento em 
seu setor, revelação de áreas em que as 
mudanças estratégicas podem gerar maiores 
retornos e locais em que as tendências do 
setor prometem ter maior importância, seja 
como oportunidade ou como ameaça.

Revisão 
Contínua

Thiago Lucas Novais Caldeira, José Márcio 
Araújo, Eudes Marcone Marçal Mariano 
e Aquiles Lopes Corrêa  - Analistas 
Financeiros de Planejamento e Controle - 
e Carolina Cirele Vieira da Cunha  - Gerente 
de Planejamento e Controle

CINCO FORçAS COMPETITIVAS DE PORTER

A incorporação desses métodos consagrados 
de avaliação ao Planejamento Estratégico 
possibilitou uma análise mais consistente 
dos cenários futuros e seus desdobramentos, 
dando base para a elaboração de um 
programa estratégico de ação, constituído 
de "trilhas estratégicas" que deverão ser 
seguidas por cada segmento da FSFX.

A partir daí, foram estabelecidos os principais 
resultados desejados e as estratégias 
das unidades de negócio, bem como as 
ações de que deverão ser abortadas ou 
fortalecidas. Nas unidades, essas diretrizes 
são desdobradas na forma de indicadores, 
metas, programas, projetos e ações, 
devidamente alinhados às propostas do 
Modelo Canvas e Trilha Estratégica da FSFX 
e das respectivas superintendências.

2014

R$ 40mi
R$ 610mi

R$ 42mi
R$ 672mi

2015

2016

2017

2018

Principais Entregas - metas

Trilha Estratégica FSFX

Resultados e Receitas Operacionais - Metas

+ vidas   + alunos   + leitos   + novos produtos   + contratos

Trilha Estratégica de cada unidade

R$ 57mi
R$ 809mi

R$ 93mi
R$ 893mi

R$ 110mi
R$ 1bi

DEFINIçãO DE ESTRATéGIAS

A revisão do mapa estratégico, considerando um novo modelo, está 
alinhada aos objetivos de ganho de produtividade, melhoria dos processos, 
satisfação do cliente e crescimento dos resultados, dentre outros

Ameaça de novos 
entrantes

Ameaça de produtos
substitutos

Rivalidade entre 
concorrentes

Poder de barganha dos 
concorrentes

Poder de barganha
dos clientes

O conhecimento dessas fontes implícitas de pressão garante a infraestrutura para um programa estratégico de ação

Resultados Operacionais

Receitas Operacionais
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Desenvolver pessoas para
a estratégia

Promover a saúde e
segurança ocupacional

Qualificar as lideranças à
cultura de alto desempenho

Promover
ambiente motivador

Atrair, reter e
fidelizar talentos

Garantir e otimizar os processos
operacionais e de gestão

Fortalecer a sinergia entre as
áreas de negócio

Adequar a infraestrutura
física e tecnológica

Desenvolver a gestão do
conhecimento

Incentivar a pesquisa
e inovação

Fortalecer a marca
e a imagem

Oferecer serviços e
produtos especializados

e diferenciados

Operar em sinergia
com as diretrizes da

instituidora

Realizar alianças e parcerias
estratégicas com foco

em resultados

Desenvolver ações
orientadas à promoção da
saúde e qualidade de vida

Prestar atendimento
humanizado, com altos níveis

de qualidade e segurança

Manter a sustentabilidade e
competitividade da instituição

Ser reconhecida como uma
instituição socialmente responsável

Aumentar a participação no
mercado de atuação

RESULTADOS

CLIENTES E PARCEIROS

PROCESSOS INTERNOS

PESSOAS

MISSãO: Contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos nossos 
clientes, por meio de ações nas áreas de saúde e educação

VISãO: Constituir-se como um modelo de excelência no país nas áreas 
de saúde e educação

Mapa Estratégico

Participação Foco nos
Resultados

Desempenho

Governança
Corporativa

Compliance Meritocracia

Comunicação e
Transparência Desenvolvimento

Oficina de Líderes

Acompanhar projetos e resultados, revisar 
as vertentes norteadoras da instituição, 
aprofundar em questões gerenciais e manter 
latente o ideal de aprimoramento contínuo dos 
mecanismos de gestão. Em suas 12ª, 13ª e 
14ª edições, o programa de desenvolvimento 
e integração de lideranças Oficina de Líderes 
propiciou, mais uma vez, o encontro da diretoria 
executiva com os gestores das unidades de 
negócio, em diferentes momentos. Em pauta, 
a sustentabilidade do negócio, a segurança em 
todas as áreas que permeiam a assistência 
e o convite à inovação. Os temas, abordados 
isoladamente por encontro, estavam alinhados 
às questões que mais sobressaíram ao longo 
do ano, como a otimização de processos 
com foco na performance de excelência, os 
esforços convergidos para a recomendação 
da certificação hospitalar internacional DIAS 
e o exercício de pensar diferente na busca por 
processos inovadores como diferenciais da 
instituição.

Gestão Corporativa

MODELO DE GESTãO
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Gestão participativa

O modelo de gestão participativa adotado pela 
instituição apresenta uma série de iniciativas 
que encurtam distâncias entre gestores e 
colaboradores. O Café com Parceria, encontro 
mensal entre Corpo Clínico, Diretoria Clínica 
e Superintendência do Hospital Márcio Cunha, 
é um exemplo de ação que fortalece o vínculo 
entre os pares, gerando resultados positivos. 
Outro programa que viabiliza a participação de 
colaboradores é chamado Entre a Gente, em 
que profissionais das áreas se reúnem com 
o diretor executivo da Fundação para sugerir, 
opinar e criticar, influenciando nas tomadas de 
decisão.

Em 2014, a implementação do projeto 
Aproximar viabilizou um espaço coletivo 
democrático participativo, de escuta, análise, 
elaboração e decisão sobre propostas e, 
sobretudo, um ambiente de transparência entre 
líder e colaborador.

Projeto Aproximar

•	 Encontros	mensais	para	os	diversos	
públicos de profissionais das 
superintendências do HMC e Gestão com os 
respectivos superintendentes. 

•	 Dois	encontros	para	cada	público,	por	ano.

•	 Oportunidade	de	levar	à	Superintendência	
demandas e sugestões referentes à área de 
atuação.

•	 Possibilita	discutir	pautas	do	interesse	de	
todos.

•	 Promove	um	fluxo	de	propostas	e	
deliberações.

•	 Proporciona	troca	de	informações	e	
esclarecimento de dúvidas.

•	 Aprimora	a	comunicação	e	a	integração	do	
superintendente com os colaboradores.

•	 Viabiliza	um	trabalho	pautado	na	
parceria e colaboração entre liderança e 
colaboradores.

Otimizar para Sustentar

Na visão corporativa, o termo eficiência 
pode ser entendido como a capacidade de 
produzir e oferecer produtos ou serviços de 
alta qualidade, com maior agilidade e custos 
reduzidos. O Programa Otimizar para Sustentar 
foi implantado na Fundação São Francisco 
Xavier em 2010, tendo como principal foco a 
revisão de processos para a redução de custos. 
Em 2014, apos análise e realinhamento com as 
diretrizes estratégicas da instituição, o Otimizar 
evoluiu para intervir, também, em fontes de 
receitas e otimização de processos, com 
ganhos reais em resultados. 

Nesse sentido, o aprimoramento profissional 
mostrou-se estratégico para a implementação 
de ações incisivas, desenvolvidas para atender 
aos anseios desenhados pelo programa. A 
obtenção do curso in company Lean Six Sigma 
Green Belt formou 24 profissionais para 
posterior implantação da metodologia nas 
unidades de negócio da instituição. 

O método é direcionado à análise quantitativa 
e qualitativa de dados, defendida a partir do 
ciclo definição – medição – análise – melhoria 
– controle. Sua aplicação vai além do “ver e 
agir” e culmina na identificação de gargalos na 
instituição e na definição de ações estratégicas 
que garantam a satisfação dos clientes, com 
processos mais eficientes, sem entraves e de 
forma permanente.

Com a realização do curso, a aplicação 
imediata da metodologia pode ser observada 
no desenvolvimento de oito projetos de 
melhorias, liderados por seis grupos 
de capacitados. Os setores Financeiro, 
Centro Cirúrgico, de Internação, de 
Suprimentos e de Relacionamento com 
Clientes são as primeiros impactados 
com a implantação do Lean Six Sigma.

Os chamados Green Belts são 
profissionais capacitados para 
liderar equipes nas unidades 
da FSFX, mantendo como 
foco maior produtividade e 
qualidade nos serviços
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RESULTADOS ACUMULADOS DE qUATRO PROJETOS EM 2014

Processo Indicadores 2013 2014 Comparativo
2013/2014

Gestão de Leitos

Média de permanência 
(dias) 4,96 4,77 -3,83 

Taxa de ocupação 85,35% 86,66% 1,53% 

Atendimento no centro 
cirúrgico / Padronização 
de materiais

Produtividade das 
salas cirúrgicas 77% 83,67% 8,66% 

Controle de 
inadimplência Usisaúde Taxa de inadimplência 3,89% 3,42% -12,08% 

Cadeia de suprimentos

Saving - serviços 15% 12,81% -14,60% 

Saving - mat/med/equip 8% 15,06% 88,25% 

Baseada em estatísticas, dados e ferramentas pelos quais é possível rastrear melhor todos 
os processos pré e pós-operatórios, a aplicação do curso Lean Six Sigma no projeto do 
Centro Cirúrgico facilitou a identificação e aplicação de melhorias no fluxo de materiais e 
nos processos de limpeza, entre outros. A implantação de protocolos de materiais utilizados 
nos procedimentos atendidos pelo SUS viabiliza mensurar com exatidão o custo de cada 
procedimento e seu potencial de alteração, propiciando o aumento da produtividade e da taxa 
de ocupação das salas do Centro Cirúrgico, por exemplo.

RESULTADOS POR fanpage

“Por meio desses canais, é Possível 

monitorar o comPortamento do Público, 

entender seus anseios e construir 

relacionamentos que trabalharão 

constantemente a rePutação da 

instituição e a valorização da marca.”

éRICA PASCOAL FERNANDES 
ASSESSORA DE COMUNICAçãO

FSFX

Média de 333 fãs mensais nos 
últimos três meses

 Crescimento de 22,9% da base de 
fãs nos últimos três meses

 Alcance médio de 108.203 pessoas 
por mês nos últimos três meses

 19.226 interações de usuários 
nos últimos três meses

 Média de 5.331 likes em posts por 
mês nos últimos três meses

 Média de 221 comentários em posts 
por mês nos últimos três meses

 Média de 859 compartilhamentos de 
posts por mês nos últimos três meses

CSFX

 Média de 751 fãs mensais nos 
últimos três meses

 Crescimento de 30,55% da base 
de fãs nos últimos três meses

 Alcance médio de 56.918 pessoas 
por mês nos últimos três meses

 5.487 interações de usuários 
nos últimos três meses

 Média de 1.590 likes em posts por 
mês nos últimos três meses

 Média de 105 comentários em posts 
por mês no últimos três meses

 Média de 133 compartilhamentos de 
posts por mês nos últimos três meses

Usisaúde

 Média de 537 fãs mensais nos 
últimos três meses

Crescimento de 30,55% da base 
de fãs nos últimos três meses

Alcance médio de 69.534 pessoas 
por mês nos últimos três meses

11.122 interações de usuários 
nos últimos três meses

Média de 2.818 likes em posts por 
mês nos últimos três meses

Média de 123 comentários em posts 
por mês nos últimos três meses

Média de 764 compartilhamentos de 
posts por mês nos últimos três meses

Comunicação de Resultados

Cada vez mais estratégica na gestão 
corporativa, a comunicação atua de forma 
incisiva nos mais diversos aspectos da 
engrenagem organizacional. Seja na 
construção, posicionamento ou fortalecimento 
das marcas e valores institucionais, na 
interação com diferentes – e segmentados 
– públicos ou na formação de uma equipe 
motivada, a comunicação promove a 
informação, cria e alimenta relacionamentos, 
influenciando o comportamento das pessoas e 
das organizações.

Pautada nas diretrizes de excelência da 
Fundação São Francisco Xavier, a Assessoria 
de Comunicação desenvolve ações a 
partir das estratégias de posicionamento 
e relacionamento, sendo acompanhadas e 
mensuradas periodicamente, com foco em 
resultados.

Em 2014, os esforços do setor convergiram, 
principalmente, para o lançamento de novos 
canais de relacionamento nas mídias sociais. 
Ao inaugurar as fanpages da Fundação São 
Francisco Xavier – que contempla assuntos 
também do HMC, COI e Serviço de Segurança 
do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio 
Ambiente – da Usisaúde e do Colégio São 
Francisco Xavier, a instituição deu um salto em 
participação no meio virtual, ampliando a sua 
visibilidade entre diferentes públicos e obtendo 
retornos tão expressivos que culminaram, 
inclusive, em premiação.
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Novos sites

Arrojados, atrativos, independentes e 
funcionais, os novos sites das unidades de 
negócio da Fundação apresentam informações 
necessárias para clientes, comunidade e 
público em geral. A renovação dos canais de 
comunicação online facilitou a navegação para 
o usuário, proporcionando mais praticidade, 
com conteúdos revisados e de fácil localização 
dos serviços.

71 releases produzidos

376 inserções positivas 
na mídia impressa

Resultados expressivos: 

•	 10.000 visitas nos últimos quatro 
meses / 2.500 por mês

•	 Média	de	seis páginas 
visitadas a cada acesso

•	 Média	de	permanência	no	site 
é maior que 3 minutos

•	 Percentual	de	novas	visitas:	
48% dos acessos

Reconhecimento 

Iniciativa da Associação Brasileira de Marketing 
em Saúde (ABMS), o Troféu Hospital Best - Top 
Online considera as preferências de instituições 
e marcas no âmbito do mercado hospitalar 
e de atendimento à saúde. Em 2014, além do 
voto dos profissionais de saúde pela internet 
e do volume de atividades online portal G3 
Hospitalar, a premiação passou a considerar 
a atividade online espontânea como uma fonte 
adicional de referências.

Premiado na categoria Hospital 
Destaque Regional, o Hospital 
Márcio Cunha possui a melhor 
avaliação entre as fontes online 
de Minas Gerais, tendo como 
referências o Google, visitas ao 
site e curtidas no Facebook

Relacionamento com a imprensa

O estrondoso impacto provocado pelas mídias 
sociais no mundo contemporâneo não interfere 
nos trabalhos e relacionamentos criados e 
mantidos pela instituição com a imprensa. A 
divulgação das ações e serviços da instituição 
nesses veículos de comunicação gerou uma 
repercussão positiva. A partir dos 71 releases 
produzidos no ano, foram publicadas 376 
matérias sobre a FSFX em jornais e revistas.

Campanhas publicitárias

Convicta de que as campanhas publicitárias 
são essenciais para a adesão de novos clientes, 
conquista de indicadores e resultados, em 
2014, as unidades de negócio da Fundação 
contaram com 15 campanhas direcionadas ao 
público externo.

A adoção da prática de Mensuração de 
Resultados das Campanhas de Comunicação 
proporciona a avaliação das iniciativas, com 
retorno tangível das ações. A avaliação da 
campanha institucional da Usisaúde, veiculada 
entre setembro e dezembro de 2014, registra 
o aumento significativo no número de contatos 
recebidos durante e nos mês de realização da 
campanha.

No dia 14/08, houve um boom de 109 
atendimentos. A média diária é de até 40 
atendimentos.

Realizadas 15 campanhas 
direcionadas ao público externo 

NúMERO DE CONTATOS GERADOS POR CAMPANHA

JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

PERÍODO DA 
CAMPANHA

244230
192

109

167182
144

Doação de Sangue

Campanha de estímulo à doação de sangue, 
com divulgação na imprensa, interna, Usiminas 
e nas redes sociais, onde a repercussão foi 
intensa. O resultado foi um pico no número de 
doações.

O resultado foi um aumento de 
52% no número de atendimentos, 
passando de 412 para 629

NúMERO DE ATENDIMENTOS PóS-CAMPANHA

14/JUL A 1º/AGO 4/AGO A 22/AGO

629

412

Houve aumento 
expressivo de 46% 
na procura pelo plano 
durante o período de 
veiculação da campanha

Tatiane de Almeida Pereira 
Auxiliar administrativo da Hemoterapia
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Outubro Rosa

A campanha Outubro Rosa contribuiu 
expressivamente para a mobilização de 
milhares de mulheres na prevenção ao 
o câncer de mama. Além das ações de 
comunicação e outras iniciativas da equipe de 
oncologia, o Hospital Márcio Cunha facilitou 
o acesso para a realização de mamografia 
por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) a 
mulheres com mais de 35 anos. No total, foram 
realizados 4.298 exames, além de outros 2.773 
por meio da Usisaúde e de convênios.

Presença em eventos

Em 2014, as parcerias realizadas pela 
Fundação São Francisco Xavier mantiveram 
a estratégia de reforçar o vínculo da marca 
institucional aos valores de promoção da saúde 
e qualidade de vida. Assim, ao longo do ano, 
a instituição apoiou eventos de estímulo ao 
esporte e à prática de hábitos saudáveis.

•	 6ª	corrida	Internacional	de	Guarulhos*

•	 16ª	Volta	Internacional	da	Pampulha*

•	 Viva	+	Ipatinga*

•	 Portas	Abertas*

•	 Corrida	10	Km	da	Tribuna*

*	Informações	no	item	Parcerias	(pág.	24)

Eventos técnico-científicos e campanhas 
de conscientização da população também 
ganharam visibilidade com o apoio da 
instituição.

•	 1º	Simpósio	de	Fisioterapia

•	 3º	Simpósio	de	Cirurgia	
Endovascular no Vale do Aço

•	 9ª	Jornada	de	Ortopedia	do	Vale	do	Aço

•	 Semana	de	Aleitamento	Materno

•	 Semana	Nacional	de	Doação	de	Órgãos

•	 Dia	Mundial	do	Rim

•	 Outubro	Rosa	–	campanha	de	
conscientização da prevenção 
ao câncer de mama

•	 Novembro	Azul	-	campanha	de	
conscientização da prevenção 
ao câncer de próstata

•	 Campanha	do	Agasalho

•	 Ações	de	estímulo	à	doação	de	sangue

•	 1ª	Campanha	de	Vacinação	contra	
HPV (apoio à realizadora Consul)

Aumento em 137% 
na realização de 
mamografia em 
relação ao mesmo 
período do ano 
anterior

Fachada do Pronto-Socorro do HMC

Em quatro anos consecutivos, a presença da 
Fundação São Francisco Xavier na Expo Usipa, 
a maior exposição da indústria, comércio e 
de prestação de serviços do Leste Mineiro, 
tem repercutido positivamente para todas as 
unidades de negócios, expostas em estande.

Atuação interna

No universo corporativo competitivo, uma 
equipe altamente motivada e formada por 
grandes talentos não garante, por si só, a 
excelência dos resultados. A comunicação 
interna direcionada, que irá informar e 
manter os profissionais alinhados aos valores 
da instituição, é essencial para alcançar 
os objetivos propostos pela organização. E 
para isso, foram desenvolvidas inúmeras 
campanhas e ações variadas. Dois assuntos 
foram destaque: a busca pela certificação 
internacional e a preparação para a 
implantação do sistema Tasy.

Certificação Internacional

A busca pela certificação DIAS para o Hospital 
Márcio Cunha demandou diversas ações de 
comunicação, no intuito de informar e envolver 
os colaboradores da instituição. Dos boletins 
informativos às campanhas de fortalecimento 
da segurança na assistência, a participação 
do setor contribuiu para a recomendação pela 
equipe auditora.

Tasy 

Os trabalhos de implantação do novo sistema 
integrado de gestão também requereram 
atenção especial. Materiais gráficos e virtuais 
foram maciçamente utilizados para que o 
público interno estivesse preparado para 
a mudança. Uma das ações deu origem ao 
mascote Tasyco, personagem criado para 
promover a empatia entre os colaboradores 
juntamente com as informações do projeto. O 
nome do mascote foi selecionado em concurso, 
com a adesão de 588 colaboradores. O 
ganhador recebeu como prêmio um tablet.

Adalton Martins - Radiologista
Rafaela Perdigão Moreira - Auxiliar administrativo
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A Fundação São Francisco Xavier entende 
os parceiros como aliados estratégicos no 
fortalecimento da gestão, com ganhos nos mais 
variados âmbitos da organização. Alianças 
eventuais ou duradouras, de pequenas ou 
grandes proporções, com governos, empresas 
e sociedade, projetam a marca da instituição 
para além dos limites de atuação, possibilitam 
benchmarking e lateralidade, viabilizam o 
alinhamento de processos, incorporação de 
novos critérios e metodologias, recursos, ações 
de apoio e responsabilidade social, entre tantas 
outras iniciativas com impacto positivo para a 
instituição e seus clientes.

Há anos, as visitas programadas de instituições 
com setores similares às áreas das unidades 
de negócio da Fundação fazem parte da 
rotina do Hospital Márcio Cunha, Usisaúde, 
Centro de Odontologia Integrado e Colégio 
São Francisco Xavier. A visita de gestores do 
Hospital Madre Teresa, de Belo Horizonte, 
ao Hospital Márcio Cunha, por exemplo, 
proporcionou a aproximação e a discussão de 
tendências e práticas entre as instituições, 
tanto gerenciais quanto assistenciais, para 
ambas as instituições. Os visitantes foram 
apresentados às unidades de negócio da FSFX 
e percorreram as novas estruturas do Pronto-
Socorro, mostrando interesse em conhecer a 
estruturação dos atendimentos, a aplicação 
de indicadores para obtenção de melhores 
resultados e as ações para promoção da 
saúde. Houve, ainda, o diálogo sobre a parceria 
com a Usisaúde, já que o Madre Teresa é um 
dos hospitais credenciados para atender aos 
beneficiários de planos da operadora.

Parcerias “viemos Para conhecer, trocar 

exPeriências sobre o hmc e nossas 

Parcerias e estreitar nosso canal com 

a usisaúde. Particularmente, fiquei 

surPresa e muito admirada com a gestão 

dos negócios, com a infraestrutura 

do hosPital e os emPreendimentos 

aqui estabelecidos. Para nós, foi uma 

exPeriência muito enriquecedora.”

IRMã SIMONE SANTANA 
DIRETORA GERAL DO HOSPITAL MADRE TERESA

A filiação à Anahp permite 
ao HMC participar 
da formulação de 
políticas voltadas para o 
fortalecimento do setor 
hospitalar

Filiação 

Em 2014, o Hospital Márcio Cunha (HMC) 
tornou-se um dos 60 filiados da Associação 
Nacional de Hospitais Privados (Anahp), 
entidade que reúne um grupo de instituições, 
com os objetivos comuns de proporcionar 
compartilhamento de melhores práticas 
assistenciais e indicadores de qualidade e 
produtividade, defender os interesses do setor 
e expandir as melhorias alcançadas pelas 
instituições. Para filiar-se à Anahp há critérios 
rigorosos, como a comprovação de padrões de 
qualidade na prestação de serviços médico-
hospitalares e certificado de acreditação 
hospitalar. As instituições devem possuir 
ao menos uma entre quatro acreditações 
nacionais e internacionais reconhecidas.

Parceria com o poder público

A Fundação São Francisco Xavier, por meio do 
Hospital Márcio Cunha, tem sido importante 
parceiro do Estado para o fortalecimento da 
Rede de Urgência e Emergência em Minas 
Gerais. Sua atuação junto ao Sistema Único 
de Saúde (SUS) fortalece o vinculo, também, 
com o governo federal, que vivencia o desafio 
de estruturar um sistema de saúde eficiente. 
Ao longo dos anos, as alianças com o poder 
público têm viabilizado importantes conquistas 
para a instituição e, consequentemente, a 
população atendida.

Ampliações e modernizações entregues nos 
últimos anos no Hospital Márcio Cunha fazem 
parte do Plano Diretor de Obras da Fundação 
São Francisco Xavier, iniciado em 2011 e que, 
até 2015, investirá mais de R$ 50 milhões 
em suas unidades. Do total de investimentos 
realizados e previstos pela Fundação, foram 
aplicados recursos advindos do Governo 
de Minas Gerais, para aquisição de novos 
equipamentos como ressonância magnética 
e tomógrafo, e do Ministério da Saúde, para a 

Aliança indissociável

Instituidora da Fundação São Francisco Xavier, 
a Usiminas é parte dos mais expressivos 
capítulos da história da instituição. Ao tornar-se 
sua principal cliente na área de serviços de 
saúde, oportunizou à FSFX se desenvolver 
e realizar investimentos capazes de ampliar 
o alcance de sua atuação na comunidade. 
Exemplo de parceria social e economicamente 
sustentável, que evidencia a sinergia e o 
alinhamento de empresa e instituição, no 
tocante à contribuição para o desenvolvimento 
das comunidades onde está presente.

A parceria com a siderúrgica é mantida ao 
longo de todos esses anos, por meio das mais 
diversas iniciativas. Por meio da Usisaúde, em 
2014, a Fundação retribuiu a parceria com a 
Usiminas, apoiando eventos de estímulo ao 
esporte, com ganhos em saúde preventiva.

compra de dois aceleradores lineares de última 
geração, destinados ao tratamento de pacientes 
com câncer.

Superintendentes do HMC e da FSFX em encontro com gestores do Hospital Madre Teresa
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6ª Corrida Internacional 
de Guarulhos

Patrocínio das inscrições de 30 atletas 
Usiminas,	além	do	fornecimento	do	Kit	
Saúde, com boné, squeeze e mochila para os 
corredores.

 Viva + Ipatinga

Corrida e caminhada promovidas pela 
Usiminas em comemoração aos 50 anos 
de Ipatinga. A participação da Fundação 
se deu por meio de treinamentos 
oferecidos pela Usisaúde, com os quais 
100 empregados se prepararam para a 
corrida, durante um mês, três vezes por 
semana.

Portas Abertas

Realizado em outubro em Guarulhos, Taubaté, 
Campo Limpo, Belo Horizonte, Santos, Itaúna, 
Porto Alegre, Santa Luzia e Betim, o evento 
da Usiminas é realizado em comemoração ao 
aniversário da empresa. Na data, a empresa 
abre suas unidades para que empregados 
levem a família. A Usisaúde participou por 
meio de estandes, oferecendo orientações 
sobre planos de saúde, distribuindo brindes, 
materiais informativos do programa Atitude 
rima com Saúde e da ação de conscientização 
junto aos empregados sobre prevenção ao 
câncer de mama e realização de mamografias, 
em alusão ao Outubro Rosa.

Corrida 10 Km da Tribuna

Patrocínio das inscrições de 38 colaboradores 
da FSFX e aposentados, disponibilização 
de grupo de preparo antes da corrida, 
camisa personalizada e ponto de apoio no 
dia da corrida, com suporte médico e quick 
massagem.

16ª Volta Internacional 
da Pampulha

Apoio a 60 empregados da Usiminas e 
Colaboradores da FSFX inscritos no evento. 
Um ponto de concentração Usiminas/
Usisaúde esteve à disposição dos atletas 
para alongamento, hidratação, preparo e 
alimentação, assim como médico da Usisaúde 
para orientações e suporte. Os participantes 
ganharam camisa personalizada e squeeze. 
Houve ainda treinamentos preparatórios 
oferecidos pela Usisaúde em parceria 
com educadores físicos da Associação dos 
Empregados da Usiminas (AEU).

Cerca de 3 mil pessoas participaram do evento

Entre os mais influentes

O nome do diretor executivo da Fundação São 
Francisco Xavier, Luís Márcio Araújo Ramos, 
figura entre os 100 mais influentes em saúde 
do Brasil. O ranking é da pesquisa realizada 
pela Revista HealthCare Management, que 
apresenta ao mercado os profissionais que 
mais se destacaram por seus trabalhos e 
iniciativas no setor da saúde, no país, no ano 
anterior à publicação. 

Para a escolha dos indicados, o conselho avalia 
critérios como visibilidade do profissional no 

Quando toda a instituição concentra esforços 
em uma atuação de excelência, aliando de 
forma eficaz a sustentabilidade do negócio 
a processos cada vez mais avançados e 
assistência humanizada, o reconhecimento 
público torna-se um evento natural, em 
segmentos expressivos para a sociedade. 
Em 2014, a Fundação São Francisco Xavier 
e as suas unidades estiveram presentes na 
mídia nacional e internacional, por meio de 
premiações significativas para as suas áreas de 
atuação.

Premiações mercado, ações realizadas durante sua gestão 
e outras medidas estratégicas de destaque 
lideradas por essas referências. O diretor 
executivo da Fundação foi eleito na categoria 
gestão hospitalar, em referência ao trabalho 
desenvolvido no Hospital Márcio Cunha.

“esse é o resultado do trabalho de uma 

equiPe coesa e muito comPrometida 

com a qualidade, com a Produtividade 

e com a causa social da fundação são 

francisco xavier. tenho orgulho de fazer 

Parte dessa instituição, semPre focada 

nas necessidades dos nossos clientes. 

Parceiros estratégicos, como a usiminas, 

contribuem Para que a nossa atuação 

ecoe cada vez mais longe.”

LUíS MáRCIO DE ARAúJO RAMOS 
DIRETOR EXECUTIVO DA FSFX

Luís Márcio Araújo 
Ramos aparece entre as 
100 personalidades mais 
influentes em saúde 
no Brasil, segundo a 
HealthCare Management
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Case de sucesso

O projeto de ampliação do Pronto-Socorro do 
Hospital Márcio Cunha também foi destaque na 
revista Healthcare Management. A publicação 
apresenta o trabalho como um case de 
Excelência de Arquitetura e Infraestrutura 
voltada para a saúde. Idealizado para unir 
forma e funcionalidade, respeitando as nuances 
da edificação original, o Hospital recebeu 
estruturas arrojadas e ambientes que unem 
tecnologia e humanização, projetados dentro dos 
padrões exigidos pela Vigilância Sanitária, com 
o objetivo de elevar a qualidade e a segurança 
na assistência no atendimento aos casos de 
alta complexidade, e tendo como referência as 
maiores instituições de saúde no país.

Prêmio Hospital Best 2014

Em São Paulo, representantes do Hospital 
Márcio Cunha receberam o Prêmio Hospital 
Best Top Online, na categoria Destaque 
Regional - Vale do Rio Doce, durante o XII 
Hospital Fest Brasil. O Prêmio é uma iniciativa 
da Associação Brasileira de Marketing em 
Saúde (ABMS) e realizada pela Revista 
SaúdeBest. As instituições ranqueadas em 

O resultado do projeto é um espaço três vezes 
maior que o anterior, com 4 mil m2 de área 
construída, novos consultórios, unidade de 
Observação Infantil e de Urgência Pediátrica, 
unidades de Observação Adulto; unidade 
de Ortopedia com sala de raios-X; salas de 
medicação, de emergência clínica e para 
pequenos procedimentos; sala para Serviço 
Social e para o setor administrativo e farmácia 
satélite. 

Além do desafio de integrar o novo projeto 
arquitetônico à arquitetura já existente, foi 
necessário estudar e definir com extremo 
critério os desdobramentos da obra, de 
modo a não comprometer o funcionamento 
e a qualidade do atendimento prestado no 
Pronto-Socorro. Pelo projeto, a Fundação São 
Francisco Xavier recebeu o Prêmio Excelência 
da Saúde.

O novo Pronto-Socorro do Hospital Márcio 
Cunha está preparado para ser referência 

Para a ampliação do Pronto-
Socorro, foram investidos 
R$ 13 milhões em obras e 
R$ 1,4 milhões em equipamentos

regional na prestação de serviços e parceiro 
do Estado para o fortalecimento da Rede de 
Urgência e Emergência de Minas Gerais.

Troféu Aplauso

Em 2014, o diretor executivo da Fundação 
São Francisco Xavier foi ainda uma das 
personalidades homenageadas na 21ª edição 
do Troféu Aplauso, em Governador Valadares, 
como destaque na área da Saúde. Referendado 
como um dos mais expressivos eventos sociais 
da região, o Troféu Aplauso premia importantes 
figuras e instituições da região que fazem a 
diferença na sociedade, tendo como pilares 
a credibilidade, a seriedade, a qualidade e a 
responsabilidade social. As indicações para 
entrega da estatueta de bronze são feitas a 
partir da avaliação de uma comissão formada 
por jornalistas de várias cidades do Leste 
de Minas. Parte da arrecadação do evento é 
destinada a instituições beneficentes.

Terceira de Minas

A Usisaúde referenda sua posição de 
destaque na assistência médico-hospitalar e 
odontológica de alta qualidade, ao conquistar 
mais um importante reconhecimento junto 
à Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS). Dentre o seleto grupo das operadoras 
de grande porte, que têm mais de 100 mil 
beneficiários, a Usisaúde obteve a terceira 
melhor pontuação no Índice de Desempenho da 
Saúde Suplementar (IDSS) do Estado de Minas 
Gerais. 

“a abertura de novos canais de 

diálogo com a comunidade Permitiu o 

fortalecimento da comunicação com os 

clientes e uma maior interação, mais 

ágil, na Publicação das informações. 

além disso, conseguimos Promover o 

engajamento em atividades na área de 

saúde. é com a ParticiPação do Público 

que crescemos com qualidade, atendendo 

mais e melhor.”

MAURO OSCAR SOARES DE SOUzA LIMA 
SUPERINTENDENTE DO HOSPITAL MáRCIO CUNHA

todo o país tornam-se referência no segmento 
hospitalar para empresas fornecedoras de 
equipamentos hospitalares, fortalecendo o 
mercado.

A combinação de indicadores, como números 
relacionados às mídias sociais, para avaliação 
das instituições selecionadas, foi um dos 
diferenciais do prêmio em 2014. A Fundação 
São Francisco Xavier e o Hospital Márcio 
Cunha se sobressaíram no ambiente virtual, 
principalmente a partir do ingresso no 
Facebook e do lançamento dos novos sites da 
instituição (detalhes no tópico Comunicação, na 
página 17).
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Notoriedade

Onze vezes premiado em 11 eventos realizados. 
Em mais uma edição do Prêmio Notorius, o 
Colégio São Francisco Xavier sagrou-se como 
a escola de Ensino Fundamental e Médio 
mais lembrada do município de Ipatinga 
(MG). Promovido pela Associação Comercial, 
Industrial, Agropecuária e de Prestação de 
Serviços (Aciapi) e pela Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL) de Ipatinga, o Prêmio Notorius 
homenageou, em 2014, 93 empresas de 82 

Prêmio pela consciência 
sustentável

O Colégio São Francisco Xavier (CSFX) é 
um dos vencedores da 5ª Edição do Troféu 
Amigos da Filosofia, da Editora Sophos, entre 
49 escolas de todo o Brasil. Em Minas Gerais, 
apenas três instituições foram selecionadas 
para concorrer ao prêmio. A participação do 
Colégio se deu pelo Projeto Gaia, que trabalha 
a consciência ecológica dos alunos a partir 
da reciclagem e do tratamento de óleo de 
cozinha.	O	projeto	reúne	alunos	do	5º	ano	do	
CSFX, convidados a aprofundar sobre questões 
referentes à sustentabilidade e à poluição. 
Além da reflexão sobre a conscientização 
ambiental, os participantes mobilizam a 
comunidade, arrecadando óleo saturado para 
reciclagem. Os alunos recolheram 680 litros de 
óleo, destinados à empresa responsável pela 
coleta. (Conheça mais sobre projeto no capítulo 
do Colégio São Francisco Xavier, página 126).

“ter o reconhecimento do órgão 

regulador do governo sobre nossas 

atividades reforça não aPenas a 

qualidade dos nossos Produtos, mas a 

confiança dos milhares de beneficiários 

da usisaúde em diversos estados. isso 

é resultado do investimento constante 

da fsfx na usisaúde Para a aquisição de 

tecnologias que otimizem Processos 

assistenciais e administrativos, na 

exPansão de nossa rede credenciada e nas 

estratégias de Prevenção de doenças e 

Promoção da saúde.”

ADSEU áLVARES DE ANDRADE 
SUPERINTENDENTE DE PLANOS DE SAúDE

No ranking nacional, a Usisaúde está entre as 
11 mais bem colocadas no país, à frente de 
grandes operadoras. O IDSS é conhecido como 
a nota das operadoras e considera os dados 
disponíveis nos sistemas da ANS para análise 
nas dimensões Atenção à Saúde, Econômico-
Financeira, Estrutura e Operação e Satisfação 
dos Beneficiários (20%). A nota varia entre 0 e 
1 e é divulgada por operadora, de acordo com 
o porte e o segmento da empresa. A Usisaúde 
alcançou a marca de 0.7932 no índice, a 
melhor nos últimos três anos, mostrando sua 
constante evolução (informações detalhadas no 
capítulo da Usisaúde, página 100).

segmentos, além dos destaques lojistas e do 
empresário do ano.

“a ParticiPação do colégio são francisco 

xavier ao longo de todas as edições do 

evento confirma a qualidade dos serviços 

que Prestamos. é a PoPulação atestando 

a força da nossa marca e da tradição da 

nossa instituição de ensino.”

SOLANGE LIéGE DOS SANTOS PRADO 
SUPERINTENDENTE DO CSFX

Incentivo Por Desempenho

Para a Fundação São Francisco Xavier, 
reconhecer e valorizar as pessoas que se 
dedicam à promoção da Saúde e Educação na 
instituição são iniciativas tão naturais quanto o 
desenvolvimento de suas próprias atividades. 
O Incentivo Por Desempenho (IPD) constitui um 
benefício consolidado para o colaborador que 
se destaca por sua performance durante o ano. 
A avaliação que resulta no benefício considera 
critérios objetivos para medir a dedicação e o 
desempenho dos colaboradores, no alcance 
dos objetivos estratégicos da Fundação.

IPD+

No intuito de ampliar o reconhecimento 
ao esforço do colaborador que se supera 
diariamente no exercício das suas funções, em 
2014	a	Fundação	lançou	o	IPD+,	reforçando	um	
benefício corporativo já existente, mas com um 
potencial de ganho ainda maior.

Gestão de Pessoas

O IPD+ apresenta potencial de 
aumento do benefício de até 200%

Resultados e comparações

No ciclo de avaliações de desempenho 
de 2014, 2.982 colaboradores foram 
avaliados, o que representa um índice de 
concepção de 94%. O valor investido em 
IPD	e	IPD+	foi	duas	vezes	maior	do	que	
em 2013. O valor investido no benefício 
chegou a R$ 1,5 milhões, duas vezes 
maior do que em 2013.

Objetivos do benefício

•	 Reconhecer	o	esforço	do	colaborador,	e	
fortalecer a prática da meritocracia.

•	 Aumentar	a	consciência	e	a	
responsabilidade do colaborador dentro da 
organização pelos resultados da instituição.

•	 Ampliar	a	interdependência	do	colaborador	
com o grupo e do grupo para com a 
instituição.

Desenvolvimento de pessoas

Desenvolver pessoas para sustentar e inovar a 
estratégia e qualificar as lideranças à cultura 
de alto desempenho são objetivos presentes 
na base do Mapa Estratégico da Fundação. O 
programa de educação corporativa Capacitarh 
está orientado para a disseminação do 
conhecimento interno, do aprimoramento 
de técnicas e da capacitação de pessoas 
alinhadas às diretrizes da organização. Nesse 
sentido, põe em prática ações para alcançar 
a excelência nos serviços prestados a seus 
clientes nas áreas de saúde e educação, em 
diferentes modalidades de capacitação.

O desempenho médio dos 
colaboradores em relação aos 
indicadores do IPD foi de 78,5%.

•	 Contribuir	com	a	cultura	de	criação	de	valor	
dentro da organização.

•	 Tornar	o	colaborador	parceiro	da	instituição.

•	 Despertar	outras	competências,	como	
criatividade, inovação e iniciativa.

Relatório de 
Gestão 2014

15

Apresentação

Gestão

HMC

Usisaúde

COI

CSFX

Segurança 
do Trabalho, 
Saúde Ocupacional 
e Meio Ambiente

Responsabilidade 
Social

Finanças

Conclusão



2013 2014

R$ 1.194.687,22

R$ 526.476,81

TOTAL INVESTIDO

2013 2014

901

617

NúMERO DE TREINAMENTOS*

(*)	Alguns	destes	eventos	aconteceram	mais	
de uma vez com turmas diferentes.

2013 2014

24,17**

21,43*

HORAS PER CAPITA

(*)	Refere-se	a	aproximadamente	72	mil	horas	treinadas
(**)	Refere-se	a	aproximadamente	87	mil	horas	treinadas

Em 2014, foram investidos R$ 1.194.687,22 em treinamento e 
desenvolvimento de colaboradores, sendo metade desse investimento 
no aprimoramento das lideranças, num total de 24,17 horas per capita de 
treinamentos e mais de 30.666 participações

2013 2014

30.666

19.000

PARTICIPAçõES EM TREINAMENTOS

Iranete Oliveira Dias Silva e Eliana Patrícia de 
Araújo Gomes  |  Técnicas em Enfermagem
Lúcia Maria de Figueiredo Abreu  |  
Coordenadora Técnica de Enfermagem

O total investido em capacitações externas e 
in company foi quase o dobro em relação ao 
ano de 2013. Desse total, aproximadamente 
R$ 350 mil foram aplicados em cursos de 
especialização de longa duração, como MBA 
e pós-graduação, cujas 10 mil horas de 
capacitação serão realizadas em 2015.

Formação de Consultores Internos 
Organizacionais
•	 Participação	de	28	colaboradores 

da TI e RH

Curso de Libras
•	 36	colaboradores	receberam	a	formação	

em Libras

Liderança em 5 Atos
•	 Ferramentas	Práticas	para	Gestores	

Hospitalares
•	 Participação	de	23	supervisores	do	HMC

Inovação e Criatividade
•	 Solução	de	Problemas	e	Ações	

Empreendedoras
•	 Participação	de	24	supervisores	e	

enfermeiros do HMC

Inovação e Empreendedorismo
•	 Foco	no	Setor	de	Educacional
•	 Participação	de	35	colaboradores	do	CSFX

Faturamento SUS - Internação Hospitalar: 
Técnicas e Rotinas que Reduzem Glosas e 
Aumentam o Desempenho Financeiro da 
Instituição de Saúde
•	 Capacitação	técnica	da	equipe	de	

Auditoria Corporativa
•	 Participação	de	35	colaboradores

Lean Six Sigma Green Belt
•	 Formação	de	23	colaboradores 

como Green Belts
•	 Atuação	do	projeto	Otimizar	para	

Sustentar

Controle de qualidade em Radiofármacos
•	 Capacitação	técnica	de	quatro	

colaboradores da Unidade de Oncologia

The World Café
•	 Capacitação	de	186	colaboradores	da	

Gerência de Relacionamento com o 
Cliente na metodologia World Café, de 
forma a abordar os principais aspectos do 
atendimento ao cliente.

Desenvolvimento de Lideranças - 
Relacionamento com o Cliente
•	 Capacitação	destinada	a	15	supervisores 

e assistentes da gerência

E-Social: Manual de Orientação 
Versão 1.2 – Beta 2
•	 Capacitação	técnica	de	28	profissionais	de	

Recursos Humanos

Negociação com Foco em Resultados
•	 Desenvolvimento de competência 

essencial aos negócios FSFX, com 
a participação de 59 gestores e 
colaboradores

Treinamentos in company

Além do apoio de instituições parceiras na 
capacitação de colaboradores, a própria equipe 
de Recursos Humanos elaborou e realizou 
mais de outros 30 treinamentos em 2014. O 
Workshop Comercial – Abrindo Portas foi um 
deles, envolvendo 24 colaboradores da Equipe 
Comercial.

Durante a capacitação, foram abordados temas 
como a importância da visita ao cliente e como 
se preparar para as visitas, apresentação 
de cenários, excelência no atendimento e 
relacionamento com o cliente.

Colaboradores da Usisaúde e do COI no 
Workshop Comercial – Abrindo Portas
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Educação Permanente

Com o olhar sempre voltado para a qualidade 
da assistência, o Hospital Márcio Cunha conta 
com a equipe de Educação Permanente para 
aprimorar e manter o efetivo atualizado e 
preparado para atender novas demandas e 
exigências. O setor realiza ações que vão desde 
os treinamentos dos recém-contratados aos 
mais diversos tipos de capacitação, passando 
por avaliações periódicas de capacidade técnica 
e de postura profissional. 

Durante toda a permanência do colaborador na 
instituição, são oferecidas a ele oportunidades 
de adquirir e ampliar o conhecimento. 
Capacitações voltadas para a qualificação, 
segurança e integração preparam o 
profissional para atuar na área.

Os treinamentos realizados também auxiliam 
na introdução e mudança de processos. Em 
2014, durante a preparação para a acreditação 
internacional, a instituição de novas rotinas e 
procedimentos demandou treinamentos para 
muitos setores.

Capacitações in company

•	 Suporte	Avançado	de	Vida	em	
Cardiologia (ACLS) – 75 colaboradores, 
entre médicos e enfermeiros.

•	 Curso	de	Imersão	em	Terapia 
Intensiva Neurológica (CITIN) – 
32 colaboradores, entre médicos 
e enfermeiros.

•	 Fundamental	Critical	Care	Support	
(FCCS) – 27 colaboradores, 
entre médicos, enfermeiros e 
fisioterapeutas.

Somente para a Educação 
Permanente, o HMC 
disponibilizou R$ 216.773,00

O incentivo da Fundação à Educação contempla 
também colaboradores que realizam cursos 
de pós-graduação em diversas instituições 
de ensino. Desde o início do programa, mais 
de 50 colaboradores receberam bolsas 
parciais ou integrais em 31 cursos das áreas 
de saúde, gestão e educação. Já a parceria 
com a Faculdade de Ciências Médicas de 
Minas Gerais, da Fundação Educacional Lucas 
Machado (Feluma), proporciona desconto 
significativo para colaboradores da instituição 
para a realização de curso MBA em Gestão de 
Saúde - Ênfase em Auditoria.

Cursos técnicos, formação, 
especializações e MBA

Na Fundação São Francisco Xavier, o 
conhecimento é parte indispensável 
do crescimento e do desenvolvimento 
profissional. Ao facilitar o acesso dos 
seus colaboradores a cursos técnicos, de 
formação, pós-graduação, MBA e outros, a 
instituição contribui para o desenvolvimento 
dos colaboradores cada vez mais qualificados, 
com ganhos para o indivíduo e a organização.

Pós-Graduação / MBA: 
35 colaboradores 
subsidiados em 2014

Médicos, enfermeiros e fisioterapeutas 
participaram do treinamento ACLS

Por meio do Programa de 
Bolsas de Estudos no Colégio 
São Francisco Xavier, desde 
2010, aproximadamente 100 
colaboradores realizaram 
cursos técnicos em Enfermagem 
e Análises Clínicas

Rumo ao futuro

Programa de Estágio

A FSFX possui parcerias com diversas 
instituições de ensino, ofertando modalidades 
diferentes de estágio que propiciam 
ao estudante vivenciar experiências e 
conhecimentos decisivos para sua formação 
profissional. O objetivo é identificar 
potenciais talentos para o futuro, buscando o 
desenvolvimento do estudante em situações 
reais de trabalho e ampliando a visão do 
escopo da sua formação, em conjunto com as 
instituições de ensino. Para os participantes, 
trata-se da oportunidade de conhecer a 
dinâmica de uma instituição reconhecida 
pelo seu modelo de gestão e pela qualidade 
nos processos e em serviços aos clientes. 
Nos meses de janeiro e julho, por exemplo, 
a Fundação abre as portas para alunos de 
diversas áreas ingressarem em uma dessas 
modalidades de aprendizado, o Estágio de 
Férias. Aos estagiários, são concedidos 
benefícios como vale-transporte, seguro contra 
acidentes pessoais e bolsa-auxílio.

Jovem Aprendiz

A Fundação São Francisco Xavier vem 
consolidando a formação técnico-profissional 
de jovens para as atuais exigências do mercado 

Em 2014, 37 estudantes realizaram 
Estágio de Férias na instituição, em 
um universo de 93 inscritos

Oportunidade para mais 
dois aprendizes no CAC 
de Santos/SP

Ampliação de 100% no 
quadro de aprendizes 
para as Unidades de 
Ipatinga/MG

NúMERO DE JOVENS 

APRENDIzES

CICLO 2013 CICLO 2014

41

22

de trabalho por meio do Programa Jovem 
Aprendiz FSFX. Em parceria com o Núcleo de 
Atendimento e Aprendizagem de Adolescentes 
e Jovens (Escola Profissionalizante Tenente 
Oswaldo Machado), oferece aos participantes e 
familiares acompanhamento social, pedagógico 
e psicológico, visando fortalecer o processo 
de aprendizagem e formação. Além disso, 
contempla em seu planejamento pedagógico 
o curso teórico em rotinas administrativas, 
de forma simultânea às atividades práticas 
orientadas, em todas as superintendências da 
instituição. Em 2014, a ampliação do programa 
dobrou a oportunidade para jovens que buscam 
capacitação para conquistarem espaço no 
mercado de trabalho, com 41 aprendizes. 
Desse total, oito se destacaram, sendo 
contratados pela Fundação diretamente para o 
quadro de pessoal.
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Acompanhamento 

A Fundação São Francisco Xavier acompanha 
e garante suporte ao colaborador durante 
o período de experiência, essenciais para o 
início de um desempenho de excelência. No 
Hospital Márcio Cunha, promove o processo de 
avaliação dos enfermeiros recém-admitidos, 
no período de até 90 dias da admissão. 
Os encontros são pautados por meio de 
uma metodologia específica, contendo as 
Competências Essenciais do cargo e algumas 
perguntas abertas que direcionam o momento 
de conversa entre colaborador e gestor. Este 
acompanhamento retroalimenta o processo 

O processo de integração de novos 
líderes da Fundação São Francisco Xavier 
demonstra que o profissional é visto 
como parceiro da organização. Por meio 
de encontros individuais são discutidos 
os resultados satisfatórios alcançados 
pelo novo líder e as habilidades a serem 
aprimoradas para exercer melhor a 
responsabilidade concedida. Além disso, 
proporciona a oportunidade de fala em 
relação a equipe em que está inserido 
e o seu papel como gestor, tendo como 
parceiro a Gerência, a Superintendência 
e o RH para a solução de problemas e a 
definição de planos futuros.

Fortalecendo nossa liderança

Na Fundação, o desenvolvimento e a 
qualificação da liderança estão pautados nas 
Competências Essenciais e visam fortalecer 
a autonomia dos gestores nas tomadas de 
decisão, preparando-os para superar desafios 
e manter o foco nos resultados. No processo de 
desenvolvimento da liderança são identificados 
os gaps e criado um plano de desenvolvimento.

Em 2014, os líderes de todas as unidades de 
negócio da Fundação participaram de ações 
planejadas, como análise de potencial, MBA e 
especializações, eventos externos, congressos, 
workshops, treinamentos in company e coaching, 
entre outros.

Integração de novos líderes

A Fundação tem se empenhado para 
desenvolver internamente sua liderança, o que 
não impede que, em alguns momentos, se valha 
da contratação de profissionais no mercado. O 
processo de integração de novos gestores visa 
alinhar o novo líder às políticas, princípios e 
modelo de gestão na organização. Ao integrar 
e promover as relações interpessoais entre 
gestores e colaboradores, os profissionais 
(promovidos ou recém-admitidos) tornam-se 
mais preparados para atuarem como 
catalisadores de ações efetivas em suas áreas, 
capazes de promover mudanças significativas 
para o sucesso dos negócios. Nesse sentido, o 
processo contempla quatro encontros mensais 
apos a admissão ou promoção do profissional, 
que recebe o acompanhamento da instituição 
e um plano de desenvolvimento individual para 
ser realizado.

Em 2014, nove novos líderes 
passaram pelo processo de 
integração, dois quais três foram 
promovidos internamente

Claudney Guimarães - Supervisor Comercial   |   Kesley Maria 
Reis - Coord. da Central de Internações   |   Wilma Rocha Silva 
- Assessora de Des. Estratégico e qualidade   |   Elini Alves 
Dutra - Enfermeira Supervisora   |   Vivian Ribeiro Miranda - 
Coord. de Segurança Assistencial, Ensino e Pesquisa

Acompanhamento 

A Fundação São Francisco Xavier acompanha 
e garante suporte ao colaborador durante 
o período de experiência, essenciais para o 
início de um desempenho de excelência. No 
Hospital Márcio Cunha, promove o processo de 
avaliação dos enfermeiros recém-admitidos, 
no período de até 90 dias da admissão. 
Os encontros são pautados por meio de 
uma metodologia específica, contendo as 
Competências Essenciais do cargo e algumas 
perguntas abertas que direcionam o momento 
de conversa entre colaborador e gestor. Este 
acompanhamento retroalimenta o processo 

O processo de integração de novos 
líderes da Fundação São Francisco Xavier 
demonstra que o profissional é visto 
como parceiro da organização. Por meio 
de encontros individuais são discutidos 
os resultados satisfatórios alcançados 
pelo novo líder e as habilidades a serem 
aprimoradas para exercer melhor a 
responsabilidade concedida. Além disso, 
proporciona a oportunidade de fala em 
relação a equipe em que está inserido 
e o seu papel como gestor, tendo como 
parceiro a Gerência, a Superintendência 
e o RH para a solução de problemas e a 
definição de planos futuros.

Fortalecendo nossa liderança

Na Fundação, o desenvolvimento e a 
qualificação da liderança estão pautados nas 
Competências Essenciais e visam fortalecer 
a autonomia dos gestores nas tomadas de 
decisão, preparando-os para superar desafios 
e manter o foco nos resultados. No processo de 
desenvolvimento da liderança são identificados 
os gaps e criado um plano de desenvolvimento.

Em 2014, os líderes de todas as unidades de 
negócio da Fundação participaram de ações 
planejadas, como análise de potencial, MBA e 
especializações, eventos externos, congressos, 
workshops, treinamentos in company e coaching, 
entre outros.

Integração de novos líderes

A Fundação tem se empenhado para 
desenvolver internamente sua liderança, o que 
não impede que, em alguns momentos, se valha 
da contratação de profissionais no mercado. O 
processo de integração de novos gestores visa 
alinhar o novo líder às políticas, princípios e 
modelo de gestão na organização. Ao integrar 
e promover as relações interpessoais entre 
gestores e colaboradores, os profissionais 
(promovidos ou recém-admitidos) tornam-se 
mais preparados para atuarem como 
catalisadores de ações efetivas em suas áreas, 
capazes de promover mudanças significativas 
para o sucesso dos negócios. Nesse sentido, o 
processo contempla quatro encontros mensais 
apos a admissão ou promoção do profissional, 
que recebe o acompanhamento da instituição 
e um plano de desenvolvimento individual para 
ser realizado.

Em 2014, nove novos líderes 
passaram pelo processo de 
integração, dois quais três foram 
promovidos internamente

Claudney Guimarães - Supervisor Comercial   |   Kesley Maria 
Reis - Coord. da Central de Internações   |   Wilma Rocha Silva 
- Assessora de Des. Estratégico e qualidade   |   Elini Alves 
Dutra - Enfermeira Supervisora   |   Vivian Ribeiro Miranda - 
Coord. de Segurança Assistencial, Ensino e Pesquisa

Planejamento de Carreira

A Fundação São Francisco Xavier mantém 
um Planejamento de Carreira cuja estrutura 
organizacional possibilita aos colaboradores 
evoluir e galgar novos cargos e posições na 
instituição, satisfazendo tanto as necessidades 
da organização quanto aos anseios e 
expectativas profissionais e pessoais do 
colaborador.

A readequação de alguns cargos, com planos 
de carreira baseados no desempenho, estimula 
o desenvolvimento individual e o crescimento 
da equipe.

Nos últimos anos, foram instituídas as 
seguintes carreiras:

•	 Técnicos	em	Enfermagem, 
com 717 profissionais promovidos

•	 Agente	de	Segurança	e	Saúde, 
com 60 profissionais promovidos

•	 Administrativa	Auditoria	Corporativa, 
com 45 profissionais promovidos

Em 2014, houve a promoção de 
276 colaboradores atuantes nas 
unidades da Fundação

Para o ciclo 2015/18, a gerência 
de RH prevê a revisão de duas 
carreiras por ano. A possibilidade 
real de ascensão profissional por 
meio do Plano de Carreira garante 
motivação e reconhecimento aos 
profissionais

Gestão de Talentos

Gerir os talentos presentes na organização, 
identificando-os, desenvolvendo-os, 
reconhecendo-os e propiciando o campo 
fértil adequado para que apliquem todo o seu 
potencial é estratégico para as corporações.

Em 2014, a gerência de Recursos Humanos 
realizou o diagnóstico e a identificação dos 
talentos da instituição, por meio da metodologia 
de identificação, análise e formação de banco 
e gestão dos talentos. A iniciativa propicia 
à Fundação explorar de forma assertiva o 
potencial dos profissionais diferenciados.

“a valorização do meu trabalho e o 

desejo da instituição em contribuir Para 

o nosso aPrendizado e conhecimento, 

identificando qualidades e habilidades a 

serem desenvolvidas, têm nos Permitido 

autoconhecimento, desenvolvimento 

Pessoal e Profissional.”

FERNANDA GONçALVES DE ALMEIDA CAMPERA 
ANALISTA DE PROMOçãO DA SAúDE

43 enfermeiros intermediários 
acompanhados no período de 
experiência

Liderança e Empreendedorismo

Com foco no desenvolvimento de 
competências fundamentais para a 
excelência do negócio – liderança e 
empreendedorismo - os treinamentos 
“Liderança em 5 Atos: Ferramentas Práticas 
para Gestores Hospitalares” e “Inovação e 
Criatividade: Solução de Problemas e Ações 
Empreendedoras” reuniram enfermeiros 
supervisores e farmacêuticos do Hospital 
Márcio Cunha. Os profissionais foram 
capacitados para aplicar conceitos e ações 
práticas de tais ferramentas de gestão com 
suas equipes.

de seleção, validando sua eficácia, e torna 
o trabalho do profissional recém-admitido 
coerente com as expectativas e diretrizes da 
instituição.
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Gestão dos talentos (desenvolvimento/reconhecimento)

Formação de um banco de talentos internos

Análise de potencial e desempenho

Identificação de talentos

Diagnóstico técnico das unidades (RH)

Foram avaliados cerca de 4 mil 
profissionais externos e internos, 
em todos os níveis funcionais e em 
várias regiões do país, sendo 979 
profissionais contratados e 131 
promovidos

Conquista de novos profissionais

Para manter a atual estrutura e sustentar o 
crescimento da instituição, o setor de Recursos 
Humanos utilizou estratégias para atrair e 
identificar profissionais com potencial para 
ocupar os mais diversos cargos. Uma delas 
é o Recrutamento Interno, e visa fortalecer a 
estratégia de identificar novos colaboradores 
com potencial, buscando promovê-los e 
motivá-los a partir do reconhecimento das 
competências técnicas e comportamentais 
adquiridas ao longo da sua vida profissional e 
do resultado do trabalho obtido na instituição.

Em 2014, passaram pelo processo de seleção, 
aproximadamente, 4.000 candidatos, entre 
externos e internos de várias categorias 
profissionais das mais diversas unidades de 
negócio da FSFX. Desse total, 979 profissionais 
foram contratados e outros 131 promovidos a 
novos cargos.

Marilândia das Graças Figueiredo Loures
Engenheira de Segurança do Trabalho 
selecionada pelo Recrutamento Interno

Inclusão profissional

Na Fundação São Francisco Xavier, o 
Programa Inclusão Profissional de Pessoas 
com Deficiência está fundamentado nos 
ideais de igualdade e respeito ao ser 
humano, viabilizando o acesso ao trabalho 
e a socialização por meio dele, em sinergia 
com as ações preconizadas pela legislação 
vigente. Em 2014, o programa avançou com 
o acompanhamento das atividades laborais 
dos profissionais portadores de deficiência, 
por meio da Gerência de Saúde Ocupacional, 
e a melhoria nas condições de trabalho desse 
público. A contratação de 10 novos profissionais 
ampliou em 22% o número de pessoas 
portadoras de deficiência na instituição.

No total, a Fundação conta 
hoje com 48 profissionais 
portadores de deficiência

10, 20 e 30 anos

A Fundação São Francisco Xavier mantém 
iniciativas de reconhecimento e valorização 
das pessoas que contribuem, com dedicação 
e muito trabalho, para construir a história 
de excelência da instituição. Em 2014, 140 
profissionais que completaram 10, 20 e 30 
anos de Fundação puderam compartilhar com 
familiares, amigos e colegas de trabalho a 
emoção de ter a sua atuação reconhecida, em 
um grande evento.

“não tem nada melhor do que ter o seu 

trabalho reconhecido. a Premiação Por 

temPo de serviço mostra o cuidado 

que a instituição tem com cada um. 

é uma atitude que valoriza o lado 

humano. sinto-me realizada, tanto 

Profissionalmente quanto Pessoalmente, 

Por fazer Parte de uma emPresa que 

Possui bons valores.” 

ELIzETH MARIA C. VALADARES 
TéCNICA EM ENFERMAGEM

Adriana Leite Chaves quintela - superintendente de Gestão  |  Mauro Oscar Souza Lima - superintendente do HMC 
Ana Rosa dos Santos - gerente de Assistência  |  Elizeth Maria Valadares - técnica em Enfermagem 
Juliana Bechara Almeida Sousa - gerente Materno-Infantil
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a virada de implantação realizada em 
fevereiro de 2015, o novo sistema de gestão 
da Fundação São Francisco Xavier, o Tasy, 
integra as diversas áreas da instituição, bem 
como a gestão de serviços hospitalares, 
administrativos, financeiros, de suprimentos e 
da operadora de saúde.

Desenvolvido pela Philips e homologado pela 
Sociedade Brasileira de Informática em Saúde 
(SBIS) e Conselho Federal de Medicina (CFM), 
uma premissa da Fundação para aquisição 
da nova plataforma, o software está alinhado 
às boas práticas em saúde, sendo totalmente 
flexível e configurado de acordo com as 
características e particularidades de cada 
unidade, ao mesmo tempo em que possibilita 
uma visão extensa e unificada de todo o 
funcionamento do negócio, com ganhos em 
agilidade, segurança e controle.

Tasy - Sistema de Gestão Integrado 

Um passo decisivo, de inovação tecnológica, 
em todas as unidades de negócio. Com 

Tecnologia da Informação

Assistencial HotelariaMedicina Diagnóstica

Atendimento Apoio

Gerencial Suprimentos

TASY

Controladoria FaturamentoFinanceiro

Investimento em TI em 2014: 
R$ 7,3 milhões

Antecipar o futuro para se manter como uma 
instituição referência em Saúde e Educação. 
A Fundação São Francisco Xavier, com o 
apoio da equipe de Tecnologia da Informação 
(TI), desenvolve projetos estratégicos para 
o gerenciamento de processos, pessoas, 
produtos e serviços. São recursos que agregam 
segurança e eficácia no atendimento aos 
usuários, em sinergia com a sustentabilidade 
do negócio. Em 2014, os avanços tecnológicos 
evidenciam o comprometimento da Fundação 
com a atuação de excelência.

Evolução

Capaz de reunir milhares de informações 
sobre a gestão da FSFX, o Tasy substitui 
os múltiplos sistemas utilizados até 2014 
na instituição, entre eles:

•	 Hosix	-	Hospital	Márcio	Cunha

•	 CSPS	-	Usisaúde

•	 MXM	e	Siam	-	Contabilidade,	
Financeiro, Faturamento e 
Suprimentos, entre outros sistemas.

As principais vantagens do Tasy:

•	 Sistema	único	e	integrado	de	gestão	
(integração, controle, otimização de 
processos, segurança, rastreabilidade e 
informações unificadas, entre outros) 

•	 Visão	global	da	organização

•	 Mais	de	70	módulos	configurados	para	os	
setores da instituição

•	 Presença	em	mais	de	500	instituições	de	
saúde do Brasil

•	 Fornecedor	único

•	 Certificado	pela	Sociedade	Brasileira	de	
Informática em Saúde (SBIS) e Conselho 
Federal de Medicina (CFM).

•	 Alinhado	à	sustentabilidade	do	negócio.

Grandiosidade

O projeto de implantação do novo sistema de 
gestão exigiu o comprometimento e o esforço 
das diversas áreas, para a realização dos 
treinamentos, testes e validação do sistema. 
Uma estrutura grandiosa, com salas e dezenas 
de estações, foi montada próximo ao setor 
de TI, para a capacitação dos colaboradores. 
A mudança é uma oportunidade de rever os 
processos da instituição e quebrar paradigmas.

Migração

A implantação do Tasy foi coordenada 
por um Comitê Executivo, formado pelo 
diretor executivo, superintendentes 
e gerentes da Fundação, do hospital 
e da operadora e representantes da 
Philips, que teve a responsabilidade por 
traçar planos de ação, acompanhar e 
avaliar cada etapa das atividades. Outra 
importante definição nesse processo 
foi a criação do Núcleo de Cadastro 
e Regras de Negócio. Composto por 
representantes da Gestão, do HMC e 
da Usisaúde, o grupo foi fundamental 
por alinhar o conteúdo das informações 
necessárias a serem levantadas em cada 
unidade; delegar atribuições e convocar 
os envolvidos nas etapas do processo; 
definir datas limites para conclusão dos 
cadastros imprescindíveis; controlar e 
acompanhar a evolução dos cadastros 
internos e apoiar os treinamentos. Mês 
a mês, diversas áreas fora envolvidas 
no cadastro de informações no banco de 
dados do Tasy. A fase de treinamentos 
também levou centenas de profissionais 
às instalações do projeto, repassando 
conhecimento aos colaboradores.

“fiquei imPressionado com a estrutura 

montada Para a imPlantação do sistema e 

Para os treinamentos. Percebi que, com o 

tasy, o Processo é mais ráPido e Prático.”

WANDERSON BATISTA SILVA 
ARMAzENISTA DE FARMáCIA

“trabalho há 13 anos na usisaúde e 

Presenciei a instalação do software 

que usávamos até hoje, o csPs. mas a 

imPlantação do tasy exigiu o dobro de 

esforços, Pois trata-se da fundação 

inteira.”

LIzIANI ALVES FAGUNDES BARBOSA 
ASSISTENTE DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES
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Portabilidade

A transferência da telefonia da FSFX para outra 
operadora proporcionou melhoria e agilidade 
no atendimento de chamados abertos em 
caso de falhas, aumento da disponibilidade 
de serviços e facilidades de telefonia fixa. 
A mudança permitiu, ainda, uma redução 
de custos nas tarifas das ligações locais e 
interurbanas.

Gravador digital para o Call Center

A atualização tecnológica do servidor de 
Gravação Digital e do Software de Controle 
de Gravação das ligações do Call Center de 
Marcação de Consultas e Exames do Hospital 
Márcio Cunha e da operadora de Plano de 
Saúde possibilitou aumento do período de 
armazenamento das ligações atendidas pelo 
Call Center; maior agilidade na consulta das 
gravações, quando procuradas pelos pacientes; 
maior garantia de estabilidade no ambiente e 
fornecimento de mais opções de operação, com 
a nova versão do software.

Tecnologia a serviço da limpeza

A implantação do uso de dispositivos móveis 
com tecnologia Personal Digital Assistant 
(PDA) para gestão da higienização dos leitos 
hospitalares, realizada pelas equipes de 
Higienização e Tecnologia da Informação, 
trouxe ganhos em praticidade, agilidade na 
liberação do 529 leitos do Hospital Márcio 
Cunha e mobilidade das equipes. O PDA 
atualiza imediatamente o sistema de gestão de 
leitos, colaborando para a rotatividade do leito, 
com uma potencial melhora nos indicadores do 
setor.

Benefícios:

•	 Agilidade	no	processo	de	bloqueio	e	
liberação do leito.

•	 Mobilidade	do	supervisor	da	Higienização	na	
realização do check-list do leito.

•	 Otimização	do	trabalho	da	Higienização,	
aproximando-a do processo.

•	 Maior	controle	do	tempo	de	liberação	do	
leito.

•	 Atualização	online do sistema de Gestão de 
Leitos, agilizando a rotatividade do leito.

REDUçãO

Custo/
Operadora

Anterior 
(2013)

Atual 
(2014)

Setembro R$ 21.403,87 R$ 10.375,74

Outubro R$ 21.966,78 R$ 9.753,33

Novembro R$ 21.294,90 R$ 8.571,43

Dezembro R$ 22.002,39  R$  8.691,20

Aline Mendes de Oliveira - Supervisora de Higienização
Gabriela Maria de Enilda Lirio - Líder de Conservação e Limpeza

Rede

Diante do desafio de ampliar as estruturas 
tecnológicas, frente ao crescimento no volume 
de dados gerados e armazenados, a Fundação 
São Francisco Xavier desenvolveu, em parceira 
com a Usiminas, um projeto corporativo para 
atualização dos equipamentos centrais de 
rede, switches de distribuição, responsáveis 
por receber e distribuir todos os dados da 
instituição. Além de uma maior integração, a 
implantação dos novos equipamentos permitiu 
a expansão das conexões de um para 20 
gigabytes por segundo.

Tecnologia de Comunicação

O atual mundo de negócios exige uma avançada 
tecnologia de informação para manter uma 
vantagem competitiva. Uma rede corporativa, 
nos dias atuais, deve suportar aplicações 
de voz, dados, vídeo e multimídia sem, no 
entanto, comprometer a capacidade de 
transmissão dessa rede. O rápido crescimento 
na capacidade de processamento, o aumento 
do porte das redes e a introdução de métodos 
de acesso de maior velocidade criaram uma 
necessidade de sistemas de cabeamento 
confiáveis e gerenciáveis. Planejado para 
acomodar as frequentes mudanças, 
acréscimos e alterações, um sistema de 
cabeamento estruturado bem projetado pode 
eliminar a necessidade de interrupção do 
fluxo de trabalho e o tempo inativo da rede, 
que estão associados à reestruturação de 

“o aumento da conexão beneficia a 

comunicação entre as estações de 

trabalho e os servidores. há um ganho 

no suPorte oferecido, somados à 

melhoria na transferência de dados, voz 

e imagens.”

CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA 
ANALISTA DE SISTEMAS

um escritório. Em 2014, a Fundação São 
Francisco Xavier realizou a atualização para o 
cabeamento estruturado de Cat 5 para Cat 6 
do	1º	ao	7º	andar	da	Unidade	I	do	HMC,	para	
atender melhor os novos recursos que foram 
surgindo. Com isso, há um ganho no suporte e 
performance oferecidos ao usuários, além de 
viabilizar, de fato, a transferência de dados, voz 
e imagens.

Flexibilidade: as reconfigurações topológicas 
de redes e expansões de serviços são rápidas, 
econômicas e sem modificação estrutural da 
cablagem.

Arquitetura aberta: conectividade entre 
produtos de diversos fabricantes em uma 
mesma rede.

Confiabilidade: sequência de testes físicos e 
de performance garantem o desempenho e 
perenidade do sistema.

Padronização: suporte a diversos padrões 
de comunicação através de meio físico 
padronizado por normas internacionais

Desempenho: instalação categoria 5A, 6 e 6A, 
proporcionando desempenho de até Terabits.

Carlos Alberto Lopes da Silva - Analista de Sistemas
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Servidores e Virtualização

Com foco em produtividade e segurança, a 
aquisição de novos equipamentos físicos para 
a plataforma virtual (vSphere) auxilia no ajuste 
do desempenho online, conforme o crescimento 
das áreas internas. A virtualização de sistemas 
operacionais compartilha os recursos do 
hardware, de forma que ele execute vários 
sistemas operacionais (iguais ou diferentes) 
e suas aplicações, simultaneamente ou 
totalmente isoladas. Assim, há um melhor 
aproveitamento dos recursos computacionais, 
reduzindo a ociosidade desses recursos em 
momentos do dia e do mês.

Dashboard integrado

Integrado ao sistema de gestão de 
planejamento estratégico, o Dashboard 
permite o acompanhamento do planejamento 
por meio de visualização gráfica dos 
indicadores, metas e resultados, planos de 
ação e consecução dos projetos. Conectado a 
um projetor, o gestor pode ainda apresentar 
seus resultados, navegando de forma fácil 
e intuitiva. A plataforma desenvolvida é 
moderna, com visual atrativo.

Sistema de Avaliação de 
Desempenho do Corpo Clínico

Alinhado ao compromisso com a melhoria 
continua de seus processos e serviços, o 
Sistema de Avaliação de Desempenho do 
Corpo Clínico permite aos gestores obter o 
desempenho de forma individualizada (por 
médico), através do acompanhamento de um 
conjunto de indicadores, capazes de medir 
a qualidade dos serviços prestados. Os 
resultados obtidos podem ser visualizados em 
dashboards específicos, criados com tecnologia 
moderna e visual atraente. Desenvolvido pela 
Assessoria de Desenvolvimento Estratégico e 
Qualidade, o trabalho teve o apoio da equipe de 
TI. (Saiba mais na pág. 60).

Rede credenciada em 
dispositivos móveis

Atenta aos novos padrões tecnológicos e 
comportamentais, a equipe de TI da Fundação 
implantou um aplicativo para dispositivos 
móveis (celulares e tablets), viabilizando 
aos clientes da Usisaúde consultar a rede 
credenciada do plano e informações de 
utilização de serviços médicos (extrato de 
despesas médicas). A solução oferece mais 
comodidade e mobilidade aos usuários da 
operadora de plano de saúde, ampliando o 
acesso às informações úteis. 

Benefícios:

•	 Novo	canal	de	comunicação	com	os	clientes.

•	 Ampliação	da	divulgação	da	rede	
credenciada Usisaúde.

•	 Maior	agilidade	na	consulta	de	informações	
do plano.

•	 Redução	de	impressão	e	custos.

Os ambientes virtuais estão ganhando 
popularidade porque fornecem a 
simplificação de serviços de TI e trazem 
tendências positivas. Essas tendências 
se resumem em vantagens distintas 
para a instituição: a expansibilidade, 
disponibilidade, a qualidade de serviço e a 
agilidade estratégica.

Disponibilizado em maio de 
2014, o aplicativo foi baixado 
por 2.040 usuários

Novos sites da FSFX

Um trabalho desenvolvido em conjunto com 
a equipe de Comunicação resultou em novos 
sites para todas as unidades da FSFX. Além 
de uma nova identidade visual, moderna e 
bonita, os novos sites também se tornaram 
muito mais fáceis de navegar, aproximando 
ainda a instituição de seus clientes e 
parceiros. A mudança possibilitou a revisão e 
atualização de todo o conteúdo, ampliando o 
acervo de informações disponíveis.

Cerca de 130 mil acessos 
em quatro meses nos sites 
da Fundação e demais 
unidades de negócio
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Somente uma gestão comprometida com 
a qualidade da assistência prestada pode 
alcançar um patamar elevado em governança 
hospitalar. O Hospital Márcio Cunha (HMC) é 
referência em alta complexidade e prestação 
de serviços nas áreas de ambulatório, 
pronto-socorro, internação e serviços de 
diagnóstico para 35 municípios e cerca 
de 800 mil habitantes na macrorregião 
Leste do Estado de Minas Gerais. 

Primeira entidade hospitalar do país a 
receber a certificação de Acreditação com 
Excelência pela Organização Nacional de 
Acreditação (ONA), integrou-se, em 2014, 

Saúde no 
Centro

ao seleto grupo de hospitais recomendados 
para a certificação internacional DIAS 
(DNV International Accreditation Standard), 
que é baseada na norte-americana 
National Integrated Accreditation for 
Healthcare Organizations (NIAHO). 

A nova conquista ratifica o alto padrão de 
segurança e efetividade no atendimento 
ao paciente, mantidos por uma instituição 
que investe continuamente em processos 
avançados, alta tecnologia e profissionais 
diferenciados como os principais protagonistas 
de uma trajetória de crescimento.

Leste

Sigrid Capomizzi Calazans - médica   |   José Osvaldo 
Barbosa e Eva Maria de Oliveira - acompanhantes   
|   Henrique Oliveira Pimenta - paciente   |   Vilma 

Maria Pereira - técnica em Enfermagem

Leste

O Hospital Márcio Cunha dispõe de 529 
leitos, distribuídos em duas unidades, 
além de uma terceira unidade voltada para 
pacientes oncológicos e a Unidade de Medicina 
Diagnóstica. 

Em 2014, o HMC incorporou 43 novos médicos 
ao Corpo Clínico, que passou a contar com 
339 profissionais de 50 especialidades. 
Foram contratados mais 100 enfermeiros e 
95 técnicos em enfermagem, que se juntam 
à equipe multidisciplinar composta ainda por 
39 fisioterapeutas, sete nutricionistas, seis 
assistentes sociais, quatro fonoaudiólogas, 
três psicólogos, uma terapeuta ocupacional e 
um capelão.

Macroleste
35 municípios

800 mil habitantes

Leitos hospitalares
OMS - 2,5 a 3 por mil hab.

Microrregião - 1,48

Hospital Márcio Cunha

•	 Unidade	I

•	 Unidade	II

•	 Unidade	de	Oncologia

•	 Unidade	de	Medicina	Diagnóstica

•	 529	leitos

•	 50	Especialidades	Médicas

Equipe

2.806 colaboradores

•	 1.695	Equipe	Assistencial

•	 931	Apoio	/	Administrativo

•	 180	Relacionamento	com	o	Cliente

•	 339	Médicos

Serviços de alta complexidade

Cardiovascular

•	 Cirurgia	Cardíaca

•	 Hemodinâmica

•	 Implante	de	marcapasso	cardíaco	
permanente

Procedimentos Endovasculares

Eletrofisiologia

Neurocirurgia

Oncologia

Tratamento Intensivo

•	 Neonatal

•	 Pediátrico

•	 Adulto

Urgência e Emergência

Gestação de Alto Risco

Terapia Renal Substitutiva

Transplantes Renais
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Certificação DIAS

•	 Fortalecimento	dos	padrões	
e dos cuidados assistenciais 
com os pacientes

•	 Melhoria	dos	processos	de	
gestão administrativa e da 
imagem institucional

•	 Foco	na	garantia	da	
sustentabilidade e na maior 
produtividade da instituição

•	 Maior	segurança	e	mais	
qualidade na assistência 
médico-hospitalar 

•	 Resultado	do	envolvimento	e	da	
determinação dos profissionais

Um dos atuais desafios das instituições 
de assistência médica e hospitalar está 
em se destacar no mercado por meio 
de diferenciais competitivos, como as 
certificações, que garantem a qualidade e 
a excelência nos serviços prestados. Nesse 
sentido, o Hospital Márcio Cunha acaba de 
obter mais um diferencial na prestação de 
serviços de saúde para clientes da Usisaúde, 
pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
outros convênios, e que ratifica uma gestão 
assistencial e administrativa madura e 
consolidada. 

Em 2014, a instituição foi recomendada pela 
líder mundial em certificações Det Norske 
Veritas e Germanischer Lloyd (DNV-GL) para 
receber a DNV International Accreditation 
Standard (DIAS), a norma de acreditação 
hospitalar baseada na National Integrated 
Accreditation for Healthcare Organizations 
(NIAHO), que é formalmente reconhecida pelo 
Departamento de Saúde dos Estados Unidos. 
A certificação deverá ainda ser referendada 
pelo International Healthcare Committee da 
DNV-GL, na sede da empresa, na Noruega.

Desenvolvida a partir de padrões norte-
americanos de segurança assistencial e de 
infraestrutura, a DIAS exigiu da instituição 
investimento, capacitação e preparo de 
todas as suas equipes ao longo dos últimos 
anos, abrangendo processos de gestão 
administrativos e assistenciais e a estrutura 
física das quatro unidades do Hospital 
Márcio Cunha.

Gestores da FSFX e do HMC, consultores externos e auditores da DNV-GL durante a auditoria de certificação

Metodologia

Chamada metodologia Tracer, a avaliação 
adotada para a certificação DIAS consistiu 
em percorrer o caminho do paciente, 
desde a sua entrada até a alta hospitalar, 
analisando as unidades e os processos pelos 
quais foi submetido. No HMC, os auditores 
selecionaram 48 prontuários, baseando-se em 
critérios específicos. A partir das evoluções 
clínicas registradas, os procedimentos 
foram reavaliados sob a ótica da segurança, 
tanto para a saúde do paciente quanto para 
acompanhantes e profissionais envolvidos.

A auditoria realizou uma extensa verificação, 
que incluiu avaliação do trabalho de médicos 
e da equipe multidisciplinar em UTIs, centros 
cirúrgicos, leitos de internação, setor de 
Hemodiálise e Transplantes, Maternidade e 
Pronto-Socorro, checagem in loco de setores 
e processos logísticos de apoio, como a 
rastreabilidade de medicamentos da Farmácia 
e administração no paciente, laboratórios e 
exames, entre outros. Também foi observada 
a gestão do ambiente físico, com inspeções 
nas áreas de utilidades, gestão de produtos 
perigosos, controle de acessos, infraestrutura 
dos prédios, gestão de equipamentos e 
sistemas de proteção à vida (evacuação em 
caso de sinistro, funcionalidade dos alarmes e 
equipamentos de combate a incêndios), além 
de itens como acessibilidade, sinalização e 
planos de contingência para atendimento a 
catástrofes.

“A FSFX e o HMC fizeram um 
trabalho excepcionalmente bom. 
O relacionamento entre as pessoas 
é um dos pontos de destaque. 
Da direção às equipes, todos estão 
focados na melhoria continua e na 
segurança do paciente.”

WALTER ROSE 
AUDITOR LíDER DA DNV-GL

Referência nacional

Conquistar uma das mais importantes 
certificações internacionais significa 
estar entre os hospitais brasileiros que 
mantêm uma gestão assistencial em 
níveis elevados. Somente instituições 
que já possuem a certificação da 
Organização Nacional de Acreditação 
(ONA) em Nível de Excelência (Nível 
3) estão credenciadas para receber a 
certificação internacional da DIAS. Como 
a primeira entidade hospitalar do país a 
obter o certificado máximo da ONA, agora 
o Hospital Márcio Cunha se une ao grupo 
dos seis hospitais brasileiros com o selo 
de qualidade e segurança da DIAS.

No Brasil, há 6.846 hospitais em 
operação, dos quais 207 possuem a 
certificação da ONA e apenas pouco 
mais de 50 possuem uma das três 
certificações dos Estados Unidos e 
Canadá mais difundidas na área da Saúde 
(DIAS, Joint Commission e Acreditação 
Canadense).

1º hospital brasileiro a 
obter a Acreditação ONA 
em nível de Excelência

6º hospital brasileiro 
a obter a DIAS
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O Hospital Márcio Cunha tem como prioridade 
praticar a cultura de segurança assistencial 
voltada para prevenção, controle e redução dos 
riscos no ambiente hospitalar, identificando de 
forma continua as necessidades de melhorias 
no processo e proporcionando sempre uma 
assistência de qualidade para o seu cliente.

As infecções relacionadas à assistência à saúde 
constituem um grande desafio, exigindo dos 
responsáveis pelos serviços ações efetivas 
de prevenção e controle. Juntamente com 
o gerenciamento sistemático dos riscos 
assistenciais, o tema higienização das mãos 
vem sendo trabalhado institucionalmente como 
uma prática eficaz que reduz a transmissão 
de microrganismos e, consequentemente, a 
incidência das infecções preveníveis.

REDUçãO DE INFECçãO HOSPITALARAssistência segura

Mileide Inácio Arruda - enfermeira   |   Eliziane de Lourdes Almeida - Técnica em Enfermagem

No ano de 2014 o hospital apresentou 
resultados positivos, com uma Taxa 
de Infecção Hospitalar de 2,20%. Uma 
redução de 19,75% quando comparado 
ao ano de 2013, seguindo dessa forma 
as recomendações internacionais e 
nacionais, buscando sempre indicadores 
de qualidade em excelência.

2013 2014

2,90%
2,20%

MéDIA DE PERMANêNCIA – META X RESULTADO

META REAL

4,77% 4,74%

Linhas de Cuidados Especiais 

Focado em uma assistência cada vez mais 
integrada entre os profissionais, o HMC 
estruturou as Linhas de Cuidados Assistenciais 
Multiprofissional. São setores das Unidades I e 
II destinados, prioritariamente, à internação e 
à assistência de pacientes para determinados 
serviços de alta complexidade, como pacientes 
cardíacos, neurológicos, transplantados, 
ortopédicos e oncológicos.

Nesse formato, uma das principais ações 
está na disseminação de conhecimentos 
das diversas áreas. Em cada treinamento, 
são apresentados e discutidos os cuidados 
necessários praticados por cada profissional. 
Orientações sobre protocolos assistenciais, 
curativos e retirada de pontos, administração 
de dieta e de medicamentos no tempo e da 
forma corretos, posicionamento adequado 
do paciente no leito, acompanhamento de 
hidratação, medicação e fixação da sonda, 
entre outros.

O resultado positivo reflete a aplicação 
de ações assistenciais eficientes, como 
a inserção dos novos protocolos de 
tromboembolismo e sepse nas áreas de 
internação; maior integração dos trabalhos 
da equipe multidisciplinar a partir da 
implantação das Linhas de Cuidados Especiais; 
acompanhamento semanal dos pacientes de 
longa permanência, com participação efetiva 
do projeto Preparo do Cuidador; atuação do 
Núcleo de Segurança do Paciente, bem como 
o gerenciamento da qualidade da segurança 
assistencial e a gestão sistêmica dos eventos.

A integração multidisciplinar na área de 
saúde incide diretamente para a melhoria 
da assistência e qualidade de vida do 
paciente. Os ganhos são a redução do risco 
de infecção hospitalar e complicações, o 
retorno fisiológico das funções do paciente, 
como alimentação segura via oral, redução do 
tempo de permanência na internação e índice 
de reinternações, otimização dos custos e 
satisfação dos clientes.

Desde a implantação da Linha 
de Cuidados Especiais, 189 
profissionais, entre técnicos, 
enfermeiros e auxiliares de 
enfermagem, receberam 
treinamento

Em relação ao tempo de permanência, houve 
diminuição na média geral do HMC.

Trata-se de uma nova 
forma de organizar 
o trabalho de toda a 
equipe multidisciplinar, 
tendo o paciente como 
o centro da atenção

Farmácia Clínica

Ciência da saúde, cuja responsabilidade 
é assegurar, mediante a aplicação de 
conhecimentos e funções relacionados ao 
cuidado dos pacientes, a Farmácia Clínica 
verifica o uso seguro e apropriado dos 
medicamentos no hospital. E isso se faz a partir 
da educação especializada e interpretação 
de dados, da motivação pelo paciente e das 
interações multiprofissionais.
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Rastreabilidade de materiais e 
medicamentos

Convicta de que novas tecnologias 
contribuem significativamente para a 
evolução dos processos e prestação dos 
serviços, a Fundação São Francisco Xavier 
vê na consolidação da rastreabilidade 
dos materiais e medicamentos até a beira 
do leito um diferencial de segurança na 
assistência prestada. O método permite 
acompanhar medicamentos, materiais e 
instrumentais cirúrgicos, desde a sua origem 
até a administração no leito ou na sala de 
cirurgia, sendo capaz de recuperar o histórico, 
aplicação e localização por meio de tecnologias 
combinadas, como o uso do código de barras.

O setor de Farmácia foi pioneiro na implantação 
da rastreabilidade. Por meio do sistema, 
acompanha-se, em tempo real, todas as 
informações relacionadas ao medicamento 
(histórico, análise do inerente potencial de 
risco, prescrição, administração, aquisição, 
armazenamento, dispensação e a adesão 
do paciente ao tratamento), identificando 
características, profissionais e pacientes 
envolvidos e possibilitando a conferência em 
todo o seu trajeto.

Diariamente, é realizada também a chamada 
Farmacovigilância, que consiste na análise 
e investigação das notificações de reações 
adversas, ineficácia terapêutica e queixas 
técnicas, feitos pela equipe assistencial ou 
identificados pela própria Farmácia. O objetivo 
desse trabalho é assegurar a qualidade dos 
medicamentos utilizados no hospital. Outra 
atuação importante da equipe de Farmácia 
Clínica são as auditorias de preparo e 
administração de medicamentos em todos os 
setores. Por meio delas, são avaliados se os 
processos, as orientações e os treinamentos 
fornecidos estão sendo cumpridos para 
o preparo e a administração correta de 
medicamentos.

Benefícios conquistados

•	 Maior	colaboração	com	o	médico	
e enfermagem para a prescrição e 
administração segura dos medicamentos.

•	 Agilidade	no	contato	e	nas	correções	com	
o médico, evitando medicação incorreta ao 
paciente.

•	 Aquisição	apenas	de	medicamentos	não	
padronizados realmente necessários.

•	 Participação	no	projeto	Preparo	do	Cuidador,	
fornecendo orientações aos acompanhantes 
sobre como administrar os medicamentos 
por sonda em domicílio, contribuindo para 
maior adesão ao tratamento.

Em 2014, foram realizadas 
4.009 análises de prescrições. 
Desse total, em 35% dos casos 
foi necessário algum tipo de 
intervenção, possibilitando 
assistência mais segura ao 
paciente

A ampliação da atuação da equipe de 
farmacêuticos clínicos nas unidades de 
internação do HMC acompanhou as exigências 
da certificação internacional para uma 
assistência segura ao paciente. Em quatro 
anos, a diversidade e a complexidade das 
atividades realizadas se multiplicaram, bem 
como o número de profissionais envolvidos 
nesta atividade. Hoje, o setor conta com quatro 
farmacêuticos e quatro estagiários.

Dentre as várias ferramentas que visam a 
segurança sobre medicamentos administrados, 
destaca-se a análise de prescrição dos 
pacientes das áreas criticas, como UTIs e 
Intermediárias, de pacientes com sonda enteral 
e em uso de medicamentos de alto risco. Em 
cada análise, são verificados parâmetros como 
via de administração, duplicidade terapêutica, 
diluição, frequência, confronto dos resultados 
de exames com medicamentos, interações 
medicamentosas e possíveis ajustes de doses.

qUANTIDADE DE ERROS NA DISPENSAçãO/MêS

2011 2014

35
18

A implementação da nova tecnologia obteve 
êxito em decorrência da ação integrada, 
com a mobilização de diversas áreas da 
instituição. O sistema de rastreabilidade trouxe 
agilidade nos procedimentos que envolvem 
tanto a Enfermagem, com a checagem dos 
medicamentos e materiais, quanto a Central de 
Materiais e Esterilização (CME), que garante a 
chegada dos materiais ao destino em condições 
seguras de uso. Para potencializar o sistema 
de rastreabilidade, foi implantado o uso de 
dispositivos móveis com a tecnologia PDA 
(Personal Digital Assistant) para as equipes 
de assistência nas unidades de internação, 
e leitores digitais para as equipes da CME, 
equipamentos portáteis que conferem mais 
agilidade e mobilidade nos processos. 

Na CME, a rastreabilidade 
da esterilização é 
realizada em 100% dos 
procedimentos cirúrgicos, 
proporcionado maior 
segurança para o paciente

O medicamento só pode ser considerado 
sinônimo de saúde quando usado de 
forma racional. Esse procedimento 
maximiza os benefícios e minimiza os 
riscos, sendo possível acompanhar todo o 
ciclo do medicamento dentro do hospital. 
Além disso, permite reduzir o desperdício 
de material, eliminando o perigo de se 
ministrarem doses ou medicamentos 
errados.

Check List Cirúrgico 

A Fundação São Francisco Xavier e o 
Hospital Márcio Cunha têm, nos protocolos 
assistenciais, importantes aliados na busca 
por um atendimento sem falhas. Nos Centros 
Cirúrgicos, o protocolo de Cirurgia e Anestesia 
Seguras, com implantação consolidada 
em 2014, permitiu reduzir a ocorrência de 
incidentes e eventos adversos, bem como 
a mortalidade cirúrgica, fortalecendo a 
segurança na realização de procedimentos.

A Lista de Verificação de Cirurgia Segura, 
desenvolvida pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), é mais um recurso de validação 
das informações, como identificação do 
paciente e local da cirurgia. Como estratégia 
para reduzir o risco de incidentes cirúrgicos, 
o Hospital atuou de forma incisiva, adequando 
a lista conforme as particularidades da 
instituição e sistematizando sua utilização, 
implementando o Check List Cirúrgico, aplicado 
no ato da admissão do paciente. O técnico de 
enfermagem responsável pela sala de cirurgia 
ou enfermeiro do plantão conduzem sua 
aplicação. Não-conformidades são revisadas 
verbalmente e avaliadas antes do início do 
procedimento, visando minimizar ou mesmo 
eliminar quaisquer erros antes, durante e após 
o procedimento cirúrgico.

Abgail Ribeiro Soares - Técnica em Enfermagem
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No ano, não houve 
registro de eventos como 
erro de pacientes e/ou 
procedimentos

Código Azul

A sistematização utilizada internacionalmente 
para atendimentos de urgência e emergência 
a pacientes com suspeita de parada 
cardiorrespiratória, sejam eles clientes ou 
colaboradores em quaisquer setores do 
hospital, traz mais agilidade e eficiência no 
salvamento de vidas. A utilização do termo 
“Código Azul”significa uma situação de parada 
cardiorrespiratória, com a mobilização de 
imediato de toda a equipe para o atendimento. 
Para isso, foi criado um ramal de emergência 
e divulgado entre os colaboradores. Por meio 
dele, são acionados o médico, o fisioterapeuta 
de plantão e o laboratorista, por meio de 
pagers.

Reforço com resultados

O HMC adaptou as salas cirúrgicas 
com quadros específicos, para registro 
e apresentação visual de dados 
importantes relacionados ao paciente 
para toda equipe cirúrgica. Cartilhas 
foram elaboradas pela Assessoria 
de Comunicação da FSFX com o 
tema proposto, sendo distribuídas a 
todos os participantes e usuários dos 
Centros Cirúrgicos. As estratégias de 
monitoramento quanto ao sucesso 
da utilização/realização do Check List 
Cirúrgico tendem a ser monitoradas 
através do registro de Eventos Adversos. 
Os resultados foram favoráveis e 
positivos durante todo p período de 
implantação e validação do check list. 
Hoje, o procedimento está consolidado.

Aline Costa e Silva Andrade e Vanessa 
Castro Oliveira - Fisioterapeutas  |  
Fernando de Faria Pereira - Médico

13 atendimentos, com 
média de tempo para 
a chegada do Time de 
Resposta de 4 minutosNovembro

19 atendimentos, com 
média de tempo para 
a chegada do Time de 
Resposta de 4,17 minutosDezembro
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Atenção adequada até em casa

Proporcionar um cuidado humanizado, 
capacitando familiares e responsáveis para 
prestar assistência adequada na recuperação 
do paciente, em casa. O projeto Preparo do 
Cuidador orienta e oferece assistência ao 
acompanhante para continuidade aos cuidados 
que o paciente precisa também no convívio 
domiciliar, em tarefas como higiene corporal, 
oral, alimentação, nas medicações e outros 
serviços.

Como forma de mensurar a iniciativa, foi 
implantado um método de avaliação que permite 
relacionar situações de reinternação do público 
contemplado com a iniciativa. De fevereiro a 
dezembro, 223 pacientes e familiares foram 
beneficiados com o projeto. Dentre os que 
receberam alta, apenas 26 pacientes retornaram 
ao Hospital. No entanto, as análises realizadas 
demonstram que esse retorno deve-se ao 
quadro clínico do próprio paciente, não tendo 
qualquer relação com o projeto.

Em 2014, 223 famílias foram 
beneficiadas com o projeto

Janaína Gonçalves dos Santos, filha do 
paciente Genário Luiz dos Santos, foi uma 
das acompanhantes que receberam o auxílio 
do projeto Preparo do Cuidador

A vocação do Hospital Márcio Cunha para 
atuação de alta complexidade e a obtenção 
de uma performance desejada pode ser 
observada, também, nos números referentes à 
Unidade de Terapia Intensiva Adulta. Em 2014, 
as UTIs I e II receberam 1.738 pacientes, dos 
quais 86% receberam alta, cumprindo uma taxa 
de ocupação de 80% e média de permanência 
de 5,5 dias, indicadores próximos às metas 
sugeridas pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) e pela Associação Nacional 
de Hospitais Privados (Anahp).

Terapia Intensiva Adulto

DADOS DE PRODUçãO DAS UTI I E II

Internações Altas e transf.  Relação %

UTI I 1.292 1.150 89%

UTI II 445 337 76%

HMC (UTI I + II) Meta ANS* Meta Anahp*

Ocupação (%) 79,9 80 - 85 81

Permanência (dias) 5,53 4,5 - 5,3 n/d

Infecção (%) 8,45 n/d 9,7

(*)	Dados: ANS e Anahp

Crescimento contínuo

A UTI da Unidade II é parte dos R$ 
28,5 milhões investidos na ampliação 
e modernização do Hospital Márcio 
Cunha, juntamente com o novo Pronto-
Socorro e o novo Centro de Diagnóstico 
por Imagem. Para os próximos anos, 
estão previstos a criação de 10 novos 
leitos para a UTI da Unidade I, além de 
outros 10 novos leitos de UTI e 50 novos 
leitos para internação na Unidade II. Dos 
529 atuais leitos de internação de todo o 
Hospital, 30 correspondem à UTI Adulto e 
10 à UTI Neonatal e Pediátrica.

A taxa de infecção da unidade, que compreende 
foco urinário, respiratório e sanguíneo, está em 
8,45 - abaixo do publicado pela Anahp. 

A adoção de diversas melhorias, como a 
otimização de sedação e contenção, trouxeram 
mais segurança assistencial aos pacientes e 
profissionais. A prática de mobilização precoce, 
novo protocolo em vigor, busca redução do 
tempo de internação, delirium e complicações 
secundárias a eventos adversos.

Unidade II

Os resultados advindos da Unidade de 
Terapia Intensiva da Unidade II do Hospital 
Márcio Cunha validam os investimentos e 
esforços direcionados à sua implantação, 
em 2013. Em seus 10 leitos, integrados com 
equipamentos de ponta para monitoramento 
e avaliação dos internados, janelas e controle 
de luz solar, central de monitoramento, entre 
outros diferenciais tecnológicos, já foram 
atendidos mais de 400 pacientes. Somados 
os profissionais das duas unidades de Terapia 
Intensiva Adulto, o HMC mantém hoje uma 
equipe multidisciplinar com 32 médicos 
e mais de 140 outros profissionais, entre 
enfermeiros e técnicos de enfermagem, 
fonoaudiólogas, fisioterapeutas, nutricionistas, 
psicólogos, terapeuta ocupacional, secretários 
e equipes de higienização e limpeza.
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Evolução permanente

Avaliação do Corpo Clínico

Na busca por uma assistência altamente 
satisfatória, o conhecimento e a análise da 
performance dos profissionais são aspectos 
preponderantes, possibilitando intervenções 
efetivas, com impactos positivos nos resultados. 
A implantação do Sistema de Avaliação do 
Corpo Clínico (AVD) viabiliza o diagnóstico do 
desempenho individual e coletivo dos médicos, 
com ganhos para o profissional, equipe e HMC.

Objetivos

•	 Fortalecer	a	atuação	das	clínicas	médicas

•	 Possibilitar	análises	comparativas	e	
evolutivas do desempenho 

•	 Envolver	e	alinhar	a	atuação	do	Corpo	Clínico	
ao sistema de gestão do HMC

•	 Fortalecer	as	parcerias	internas	com	foco	na	
segurança e efetividade assistencial

•	 Dar	visibilidade	ao	desempenho	individual	do	
profissional (autocrítica)

Em sinergia com os objetivos detalhados 
no Mapa Estratégico da FSFX, o AVD 
foi desenvolvido pela Assessoria de 
Desenvolvimento Estratégico e Qualidade, com 
o apoio da equipe de TI, e está embasado nos 
pilares da instituição: Resultados, Processos 
Internos, Clientes e Parceiros e Pessoas.

As entregas dos profissionais são mensuradas a 
partir da compilação de indicadores já adotados 
pela instituição e classificados de acordo 
com sua sensibilidade, definida por perfil e 
criticidade, e agrupados conforme tabela abaixo.

RESULTADOS CLIENTES E PARCEIROS

Manter a sustentabilidade 
e competitividade da instituição

Prestar atendimento humanizado, com 
altos níveis de qualidade e segurança

Taxa de ocupação do consultório
Número de cirurgia / tempo de sala cirúrgica
Cancelamento de atendimento por causa médica
Alta até as 11h
Vinculação médica

Pesquisa de satisfação dos clientes externos
Pesquisa de satisfação intersetorial

Reclamações / Elogios
Tempo de liberação dos laudos

Número de consultas realizadas

PROCESSOS INTERNOS PESSOAS

Garantir e otimizar os processos 
operacionais e de gestão

Desenvolver pessoas 
para a estratégia

Indicadores específicos das clínicas médicas
Elaboração, atualização e adesão aos protocolos clínicos
% Higienização das mãos
qualidade dos Prontuários
Tratamento de Incidentes
Tratamento dos Eventos Adversos
Taxa de Infecção Hospitalar
Taxa de Mortalidade
Média de Permanência Geral

Titulação e atualização do profissional
Produção científica/publicações

Participação em Comissões e Programas Institucionais
Presença em reuniões clínicas e 

de gestão do corpo clínico
Participação nos Programas de Promoção da Saúde

PESO
25%

PESO
35%

PESO
25%

PESO
15%

AVALIAçãO DE 
DESEMPENHO DO 

PROFISSIONAL 
MéDICO

A carga de dados é obtida por meio de 
diversas fontes disponíveis na Fundação 
e o usuário possui acesso ao sistema de 
múltiplas plataformas. As etapas do processo 
perpassam o levantamento das informações, 
a consolidação e apuração mensal dos 
resultados, o acompanhamento junto aos 
coordenadores das clínicas médicas, reunião 
bimensal de análise crítica junto à direção do 
Hospital Márcio Cunha.

A compilação dos dados é apresentada em 
plataforma de fácil navegação, com gráficos 
comparativos e detalhamentos em diferentes 
aspectos e perspectivas.

A implantação do Sistema de Avaliação do 
Corpo Clínico foi muito bem recebida pelos 
profissionais, tendo, inclusive, a colaboração 
de muitos por meio de sugestões de melhorias. 
Os impactos da sua utilização já começam a 
aparecer.

O modelo foi apresentado 
e elogiado no Encontro 
Federassantas 2014, em 
Belo Horizonte

Na prática, o software permite à 
instituição mensurar indicadores 
de qualidade e de produtividade 
de cada uma das clínicas e de 
cada médico, contemplando 
uma avaliação abrangente dos 
profissionais, baseada em quatro 
perspectivas: pessoas, clientes e 
parceiros, processos internos e 
resultados
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Processo pioneiro iniciado pelas clínicas 
do Hospital Márcio Cunha, a criação de 
planejamentos específicos para cada uma 
das especialidades médicas é outro fator 
preponderante para elevar a qualidade 
da assistência. A grande relevância está 
em propor um alinhamento às diretrizes 
estratégicas da Fundação, estabelecendo 
valores, missão e visão, e identificando forças, 
ameaças, fraquezas e oportunidades. 

Além de favorecer maior integração entre os 
profissionais, o processo de planejamento das 
clínicas tem permitido uma maior proximidade 
dos médicos com os gestoresdo Hospital. Em 
2014, foram desenvolvidos os planejamentos 
das clínicas de Ortopedia, Cirurgia Geral, 
Medicina Interna e Oncologia, com o apoio da 
Diretoria Clínica, que envolverá novas áreas 
nos próximos meses.

Planejamento estratégico das clínicas

Kellen Martins Morais Megatti, com a filha Ana Clara 
Ana Flávia Dutra Jordão - Enfermeira

“A recepção em relação à 
avaliação do Corpo Clínico foi 
muito boa. Consideramos o 
momento como uma oportunidade 
de reflexão e análise em busca de 
melhores resultados. Realçamos 
os pontos mais importantes e 
os que precisam ser melhorados 
sob o ponto de vista hospitalar, 
tais como efetuar a alta até 
as 11h, realizar um prontuário 
bem feito, cuidados com a 
prescrição médica, com a infecção 
relacionada à assistência à saúde 
e trabalhar a diminuição do 
cancelamento de consultas, 
entre outros.”

VERA LúCIA VENâNCIO GASPAR 
COORDENADORA DA CLíNICA 
DE PEDIATRIA

“Participar deste programa 
nos deixa a par do que ainda é 
preciso melhorar na qualidade do 
atendimento ao paciente e quais 
adequações precisam ser feitas 
na sala de parto. Para nós, do 
HMC, são pequenas adaptações 
que nos farão chegar ao que o 
Estado propõe.”

ANDERSON AzEVEDO ANDRADE 
MéDICO OBSTETRA

Redução da mortalidade 
materna e infantil 

A capacitação de profissionais por meio do 
Programa de Qualificação da Assistência 
Perinatal é uma estratégia efetiva do Governo 
do Estado para a redução dos óbitos infantis 
e maternos por causas potencialmente 
evitáveis. Envolvidos nesse processo, médicos 
e enfermeiros da assistência perinatal 
e obstétrica do Hospital Márcio Cunha 
participaram dos módulos do Programa, 
conduzido por tutores selecionados entre os 
profissionais dos vários hospitais ligados ao 
Programa de Redução da Mortalidade Infantil 
e Materna em Minas Gerais (Rede Viva Vida) 
e preparados por professores obstetras, 
neonatologistas e enfermeiros com expertise 
na área perinatal.

Educação Continuada na Oncologia

Realizado há 20 anos pelo Centro de 
Estudos do HMC, o Programa de Educação 
Continuada (PEC) viabiliza, mensalmente, 
palestras sobre temas de todas as áreas da 
saúde, caracterizando-se como um recurso 
interno de atualização científica contínua. 
Agora também com foco na assistência 
de pacientes oncológicos, submetidos a 
quimioterapia, radioterapia e cirurgias, entre 

outros procedimentos, o Programa passa a 
acontecer também no auditório da Unidade 
de Oncologia do HMC, além das palestras 
que já acontecem no auditório da Unidade I. 
O ciclo de palestras e estudos é realizado por 
médicos e tem como público-alvo a equipe 
multiprofissional, incluindo residentes. Trata-se 
de uma atualização mensal, na qual toda 
equipe tem acesso aos trabalhos e protocolos 
das especialidades envolvidas, com foco em um 
atendimento cada vez melhor aos pacientes.

Médicos da Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha
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2013 20142012

16.99416.76715.171

2013 20142012

1.600
1.3291.360

2013 20142012

40.58536.19232.990

2013 20142012

19.83518.52616.952

O perfil epidemiológico do câncer, que vem se 
apresentando no Brasil, sugere atenção e o 
estabelecimento de prioridades na alocação 
de recursos e no desenvolvimento de ações 
direcionadas, para modificar positivamente esse 
cenário. O último levantamento realizado pelo 
Instituto Nacional de Câncer (INCA) previu que 
mais de 570 mil pessoas poderiam desenvolver 
algum tipo de câncer em 2014, estatística 11,3% 
maior, se comparada ao ano de 2013. No Vale 
do Aço, os números também impressionam. Na 
Unidade de Oncologia do HMC, referência em 
tratamentos oncológicos para uma população 
de um milhão de habitantes, em mais de 50 
municípios do leste mineiro, 1.200 novos casos 

são registrados a cada ano. 

Como instituição filantrópica e de 
responsabilidade social, a Fundação São 
Francisco Xavier atua para transformar a 
realidade instalada no país e região. O Hospital 
é credenciado pela Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (CNEN) como Unidade de Alta 
Complexidade em Oncologia (Unacon) com 
serviços de radioterapia e de hematologia, 
classificação concedida apenas aos hospitais 
que possuem condições técnicas, equipamentos 
e recursos humanos adequados à prestação 
de assistência especializada para o diagnóstico 
definitivo e tratamento do câncer.

Avanços em Oncologia

CONSULTAS

2013 20142012

78.79972.81466.473

qUIMIOTERAPIA

RADIOTERAPIA MEDICINA NUCLEAR

PROCEDIMENTOS TOTAIS

Com investimento da ordem de R$ 7,2 milhões, 
a Fundação se prepara para ampliar ainda 
mais a capacidade de diagnóstico e tratamento 
da doença no Hospital Márcio Cunha, 
desenvolvendo grandes projetos durante o ciclo 
2014/2015.

•	 Implantação	da	primeira	Unidade de 
Oncologia Pediátrica no Leste de Minas 
Gerais, viabilizando o tratamento a crianças 
e adolescentes, de forma multidisciplinar, 
com protocolos avançados, humanizado e 
mais próximo de suas residências.

•	 Implantação	da	Unidade de Cuidados 
Paliativos, que contará com equipe 
multiprofissional e oferecerá atendimento 
integral, além de 40 leitos para internação 
de pacientes oncológicos.

Os recursos são provenientes da própria 
instituição e de diversas empresas parceiras, 
como a Usiminas, captados por meio do 
Programa Nacional de Apoio à Atenção 
Oncológica (Pronon), do Ministério da Saúde.

Ganhos

•	 Maior	oferta	de	tratamentos

•	 Menor	prazo	para	início	do	tratamento	
após o diagnóstico

•	 Melhor	qualidade	da	assistência	
prestada ao paciente oncológico

Serão investidos mais 
R$ 7 milhões na área de 
Oncologia do HMC nos 
próximos dois anos

Késsia Fernanda dos Reis Barros - enfermeira 
Edna Moreira Lima zacarias - paciente

A Unidade de 
Oncologia atende a 
95% dos pacientes 
por meio do SUS

A vocação do Márcio Cunha 
como hospital geral e de alta 
complexidade exige investimentos 
contínuos em estruturas arrojadas 
e ambientes que unem tecnologia 
e humanização. é por isso que a 
Fundação São Francisco Xavier 
continuará investindo no Hospital 
Márcio Cunha, contribuindo para o 
aumento da capacidade dos seus 
diversos setores, como forma de 
suprir uma demanda crescente 
e cada vez mais exigente.

Relatório de 
Gestão 2014

Apresentação

Gestão

HMC

Usisaúde

COI

CSFX

Segurança 
do Trabalho, 
Saúde Ocupacional 
e Meio Ambiente

Responsabilidade 
Social

Finanças

Conclusão

32



Modernização do parque 
radioterápico

A Unidade de Oncologia atua ainda para ampliar 
sua capacidade de realização de radioterapias, 
por meio de reformas estruturais, ampliações 
físicas e tecnológicas, viabilizadas com o apoio 
financeiro do Ministério da Saúde. Ao adquirir 
dois aceleradores lineares, equipamento capaz 
de executar tratamentos em qualquer parte 
do corpo do paciente, produzindo radiação 
de alta energia e capacidade de penetração 
e interação com o organismo, a unidade irá 
dobrar a capacidade de atendimento, passando 
de 90 para 180 pacientes diários. Atualmente, 
a demanda chega a quase 17 mil radioterapias 
por ano.

Preparação

A obra de construção do bunker, espaço 
adequado para abrigar o primeiro equipamento, 
foi concluída com recursos próprios. Ao todo, 
foram aplicadas 350 toneladas de concreto de 
alta densidade, 100 toneladas de hematita e 
8,4 toneladas de gelo para controle na cura do 
concreto. Apos a realização da fase de testes, 
a Fundação recebeu em março de 2015 a 
autorização do Conselho Nacional de Energia 
Nuclear (CNEN) para iniciar as operações 
do primeiro acelerador linear. O segundo 
equipamento será instalado também em 2015.

O Hospital Márcio Cunha incorpora, ainda, 
sistemas computadorizados sofisticados para 
o planejamento e distribuição das doses de 
radiação, inseridos à compra dos aceleradores. 
A modernização do parque radioterápico do 
Hospital Márcio Cunha trará aos usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e da Usisaúde 
no Vale do Aço o que há de mais moderno em 
termos de radioterapia nos grandes centros.

Reforço no combate ao câncer

Buscar recursos para ampliar a 
capacidade de atendimento do Hospital 
Márcio Cunha é uma das vertentes 
definidas pela Fundação São Francisco 
Xavier para continuar crescendo com 
qualidade na prestação dos serviços. 
Para avançar especificamente no 
combate ao câncer, a instituição obteve 
um importante apoio ao se habilitar no 
Ministério da Saúde junto ao Programa 
Nacional de Apoio à Atenção Oncológica 
(Pronon). Por meio dos projetos de ação, 
apresentados e aprovados junto ao 
Ministério da Saúde, a Fundação capta 
recursos de doações junto a empresas 
ou pessoas físicas, na forma de dedução 
de 1% do imposto de renda devido. 
Empresas parceiras da região, como 
a Usiminas, Bradesco, Cemig, Consul, 
Banco Alfa, Cenibra, Sankyu, Cipalam, 
Agronelli, Dhamq, Provest, AP Magalhães 
e Emalto já contribuíram com a iniciativa.

Com os novos aceleradores, 
a capacidade de atendimento 
da Unidade de Oncologia deve 
dobrar, passando de 90 para 
180 pacientes diários. 

Thiago Alves - Técnico em Radioterapia  
Lucas Guimarães - Médico

Serviços de Hotelaria

A Fundação São Francisco Xavier sabe que 
ofertar cada vez mais conforto e qualidade, 
por meio de processos mais eficientes e 
otimizados, é sinônimo de reconhecimento dos 
clientes em cada atendimento. A implantação 
dos serviços de Roupeiro Hospitalar em três 
andares de internação da Unidade I do Hospital 
Márcio Cunha mostrou-se expressivamente 
positiva, principalmente sob os aspectos de 
satisfação do cliente, do colaborador e de 
redução de custos para a instituição.

As atividades de rouparia, antes absorvidas 
pela equipe de Enfermagem, foram assumidas 
pela equipe de Hotelaria da gerência de 
Processamento de Roupas, resultando em 
autonomia e maior controle de todo o enxoval 
para o setor. A instalação de uma rouparia 
satélite em um dos andares beneficiados e a 
presença do roupeiro hospitalar em dois turnos 

Melhoria Contínua

Ao disponibilizar o serviço de 
Roupeiro Hospitalar, houve 
uma redução de 23% na 
reposição de lençóis, toalhas, 
fronhas e cobertores

diários, agiliza o atendimento, aumentando 
a satisfação dos clientes. Por meio de um 
ramal direto, os usuários solicitam as peças 
do enxoval, de acordo com suas necessidades, 
personalizando o serviço.

A redução no uso do enxoval do Hospital 
promove impactos diretos nas atividades da 
lavanderia, com redução no consumo de água 
e produtos químicos utilizados na higienização 
das peças. Outro benefício proveniente é 
o aumento da vida útil das peças, que são 
repostas periodicamente.

R$ 4 milhões investidos na 
aquisição de dois aceleradores 
lineares, por meio de convênio 
com o Ministério da Saúde
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Novo enxoval

A excelência da assistência prestada deve 
ser percebida não somente na execução de 
procedimentos de grande complexidade, como 
também nos pequenos detalhes. A aquisição 
e disponibilização de novos pijamas infantis, 
camisolas e cobertores proporcionam mais 
conforto e valorização aos pacientes. As peças 
adquiridas para o enxoval do Hospital Márcio 
Cunha estão alinhadas aos padrões adequados 
para as instituições de saúde.

Tecnologia e limpeza

A mesma tecnologia PDA (Personal 
Digital Assistant), utilizada no processo de 
rastreabilidade de materiais e medicamentos 
foi adotada também para a gestão de 
higienização dos leitos hospitalares. Sua 
implementação trouxe uma série de benefícios, 
como o ganho de tempo, praticidade e 
agilidade na liberação dos leitos. A atividade 
de higienização pode ser supervisionada 
pessoalmente, já que o dispositivo de mão 
permite ao profissional ter mobilidade. O PDA 
atualiza imediatamente o sistema de gestão, 
colaborando para que a rotatividade do leito 
aconteça de forma mais rápida, impactando 
positivamente nos indicadores do setor. O novo 
sistema foi desenvolvido em parceria com a 
equipe de Tecnologia da Informação, conforme 
observado na página 37 deste relatório.

A instituição  implantou os serviços de Roupeiro 
Hospitalar para os demais andares e unidades 
de internação do Hospital Márcio Cunha.

“Atendemos as necessidades 
do cliente de forma inteligente 
e otimizada. Nossas roupeiras 
conhecem os pacientes, 
conversam, compreendem suas 
necessidades. Essa mesma 
proximidade pode ser observada 
com a equipe de Enfermagem, 
que atua em sinergia com nossa 
equipe e agora têm mais tempo 
para realizar outras atividades.” 

JANAíNA MIGUEL STANCIOLA 
GERENTE DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS

PRODUTIVIDADE DO SETOR DE LAVANDERIA

Indicadores internação I - Após implantação do 
serviço de Roupeiro Hospitalar

KILO DE ROUPA PROCESSADA POR PACIENTE/DIA

20142013

4,775,60

MÉDIA DE PEÇAS DISTRIBUíDAS

20142013

24.95033.095

KG DE ROUPA DISTRIBUíDA

20142013

4,314,91

A redução nos indicadores da 
Internação I do Hospital Márcio 
Cunha em 2014, se comparado 
a 2013, comprova os ganhos 
em sustentabilidade, também 
proporcionados pela implantação 
dos serviços de Roupeiro 
Hospitalar.

Luciana Dionísio de Sousa - Roupeira Hospitalar 
Marli Abreu zebele Morais - Paciente

Novo enxoval

A excelência da assistência prestada deve 
ser percebida não somente na execução de 
procedimentos de grande complexidade, como 
também nos pequenos detalhes. A aquisição 
e disponibilização de novos pijamas infantis, 
camisolas e cobertores proporcionam mais 
conforto e valorização aos pacientes. As peças 
adquiridas para o enxoval do Hospital Márcio 
Cunha estão alinhadas aos padrões adequados 
para as instituições de saúde.

Tecnologia e limpeza

A mesma tecnologia PDA (Personal 
Digital Assistant), utilizada no processo de 
rastreabilidade de materiais e medicamentos 
foi adotada também para a gestão de 
higienização dos leitos hospitalares. Sua 
implementação trouxe uma série de benefícios, 
como o ganho de tempo, praticidade e 
agilidade na liberação dos leitos. A atividade 
de higienização pode ser supervisionada 
pessoalmente, já que o dispositivo de mão 
permite ao profissional ter mobilidade. O PDA 
atualiza imediatamente o sistema de gestão, 
colaborando para que a rotatividade do leito 
aconteça de forma mais rápida, impactando 
positivamente nos indicadores do setor. O novo 
sistema foi desenvolvido em parceria com a 
equipe de Tecnologia da Informação, conforme 
observado na página 37 deste relatório.

A instituição  implantou os serviços de Roupeiro 
Hospitalar para os demais andares e unidades 
de internação do Hospital Márcio Cunha.

“Atendemos as necessidades 
do cliente de forma inteligente 
e otimizada. Nossas roupeiras 
conhecem os pacientes, 
conversam, compreendem suas 
necessidades. Essa mesma 
proximidade pode ser observada 
com a equipe de Enfermagem, 
que atua em sinergia com nossa 
equipe e agora têm mais tempo 
para realizar outras atividades.” 

JANAíNA MIGUEL STANCIOLA 
GERENTE DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS

PRODUTIVIDADE DO SETOR DE LAVANDERIA

Indicadores internação I - Após implantação do 
serviço de Roupeiro Hospitalar

KILO DE ROUPA PROCESSADA POR PACIENTE/DIA

20142013

4,775,60

MÉDIA DE PEÇAS DISTRIBUíDAS

20142013

24.95033.095

KG DE ROUPA DISTRIBUíDA

20142013

4,314,91

A redução nos indicadores da 
Internação I do Hospital Márcio 
Cunha em 2014, se comparado 
a 2013, comprova os ganhos 
em sustentabilidade, também 
proporcionados pela implantação 
dos serviços de Roupeiro 
Hospitalar.

Luciana Dionísio de Sousa - Roupeira Hospitalar 
Marli Abreu zebele Morais - Paciente

Reforma do 6º andar 

Intermediária Pediátrica

Ambientes revitalizados, mais modernos 
e com novos equipamentos otimizam o 
trabalho dos profissionais e promovem mais 
conforto, agilidade e segurança na assistência 
a pacientes e acompanhantes. Ao investir 
quase R$ 3 milhões em todos os andares de 
internação da Unidade I do Hospital Márcio 
Cunha, a Fundação demonstra o compromisso 
com a qualidade total do atendimento a 
pacientes do SUS, de convênios e da Usisaúde.

Corredores de acesso, arsenais, copas, 
banheiros, salas administrativas, postos de 
enfermagem, expurgo, sala de curativos, sala 
de procedimentos, sala de materiais também 
passam por mudanças estruturais. 

Mais R$ 290 mil foram investidos na compra de 
mobiliários, como mesas de refeição, mesas 
de cabeceira e biombos, e equipamentos 
como camas hospitalares, poltronas para 
acompanhantes, suporte para soro e macas. 
Além das aquisições realizadas com recursos 
próprios, carros de medicação e de curativos 
para enfermagem, cadeiras de rodas, aparelho 
de eletrocardiógrafo e oxímetro de pulso digital, 
entre outros materiais, foram viabilizados por 
meio de convênio com o Pro-Hosp, do Governo 
do Estado de Minas Gerais.

Revitalização e novos equipamentos

Aplicados quase R$ 3 milhões 
na revitalização dos andares 
de internação, incluindo 
enfermarias, apartamentos e 
áreas de apoio
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Investimentos em infraestrutura 

Com o objetivo de aprimorar a segurança, 
a produtividade, a dinâmica dos serviços 
prestados e o conforto nas unidades do 
hospital, a Fundação empreendeu uma série de 
melhorias que visam otimizar os atendimentos 
e garantir maior satisfação dos clientes. 
Somado a isso, as ações para a certificação 
DIAS incluíram uma série de adequações, 
principalmente no tocante à infraestrutura. 
Avaliações internas apontaram para as 
revitalizações necessárias, considerando o 
estado de conservação e, principalmente, a 
segurança de pacientes, acompanhantes e 
colaboradores. A seguir, estão listados os 
locais que passaram por adequações e os 
novos ambientes.

•	 Subestação	e	Prumadas

•	 Casas	de	máquinas	dos	elevadores	e	de	
utilidades	do	8º	piso

•	 Central	de	distribuição	de	gases

•	 Sinalização	de	desníveis	e	organização	do	
pavimento mecânico

•	 Revitalização	da	unidade	de	Nutrição,	das	
portarias do HMC I e dos equipamentos da 
unidade de Processamento de Roupas.

•	 Sinalização	de	desníveis	de	todas	as	
unidades da FSFX

•	 Instalação	de	corrimãos	na	doca	da	unidade	
de Logística e na entrada da Recepção 
principal do HMC I

•	 Demarcações	adequadas	de	piso,	de	acordo	
com normas vigentes

•	 Criação	de	abrigo	para	guarda	de	materiais	
e químicos no pátio manutenção

Heliponto

Protocolado em 2015 na Agência Nacional de 
Aviação (ANAC), o novo heliponto, construído 
na Unidade I do Hospital Márcio Cunha e 
diretamente ligado ao Pronto-Socorro por 
meio de uma passarela de apoio, traz ganhos 
expressivos no atendimento ao paciente, que 
pode ter o tempo como principal adversário na 
busca pela própria sobrevivência. Com uma 
área útil de 441 m² e nas dimensões de 21 m 
por 21 m, o heliponto mantém operação visual 
diurna e noturna e está alinhado aos padrões 
recomendados, por comportar grande parte 
das aeronaves operadas no país, inclusive 
os modelos operados pelas Polícias e Corpo 
de Bombeiros do país. O local é devidamente 
isolado, a passarela de apoio possui cobertura 
e há, ainda, uma sala de recepção para receber 
com segurança e conforto os acompanhantes 
dos pacientes e as equipes.

Mais de R$ 1,2 milhões 
investidos em melhorias 
e adequações para 
certificação DIAS

Outra importante melhoria aplicada foi a troca 
da iluminação fluorescente pela tecnologia 
LED, aliando segurança e tecnologia. Foram 
investidos mais de R$ 80 mil e instaladas 
mais de 1.150 lâmpadas. Os novos projetos 
de engenharia já estão sendo elaborados 
adotando essa medida, visando maior eficiência 
energética, melhor luminosidade e garantia - 5 
anos do material.
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Ampliação do setor de 
Processamento de Roupas 

A melhoria continua de processos, produtos e 
serviços, a priorização à assistência segura e 
de qualidade, somadas à crescente demanda 
de clientes do Hospital Márcio Cunha, exigiu 
também a ampliação em 310 m² da Lavanderia 
e reforma de outros 560 m². A obra, que será 
concluída em 2015, considerou o aumento 
de área na parte crítica (área de separação 
e lavagem), reforma do vestiário para 
funcionários, melhoria na logística de saída 
de roupa limpa, construção de novas salas de 
supervisão, gerência, DML, costura, sanitários 
e copa, aumento de armazenamento de roupa 
limpa e melhorias nos padrões de acabamento. 
Além da parte estrutural, a aquisição de 
novos equipamentos viabilizará o aumento de 
produtividade do setor. 

•	 Nova	lavadora	com	capacidade	de	lavagem	
de 240 kg 

•	 Duas	secadoras	com	capacidade	de	100	kg	

Centro de Diagnóstico por Imagem

Um ano apos a inauguração do Centro de 
Diagnóstico por Imagem (CDI) na Unidade II, é 
possível observar os impactos do aumento da 
capacidade de atendimentos e a absorção da 
demanda reprimida.

•	 Aumento	de	22%	nos	exames	de	
ultrassonografia

•	 Aumento	de	5%	nos	exames	de	Tomografia	
Computadorizada

•	 Ampliação	em	17%	na	realização	de	exames	
de Ressonância Magnética

•	 12%	a	mais	em	exames	de	raios-X	e	27%	de	
mamografia 

•	 Elevação	em	8%	em	densitometria	e	3%	em	
hemodinâmica

CAPACIDADE DE PRODUçãO DA LAVANDERIA

6 toneladas por 
dia, em regime 
de três turnos6t

9t

9 toneladas por 
dia, em regime 
de três turnos 

6 toneladas por 
dia, em regime de 
dois turnos

ANTES

DEPOIS

A média de crescimento do 
Centro de Diagnóstico por 
Imagem superou 13%

Além de elevar o número de exames, a 
mudança permitiu ao Hospital Márcio Cunha 
ganhos em produtividade e mais comodidade 
para os clientes.

Novo tomógrafo

Ao adquirir um tomógrafo com 128 canais para 
detecção de imagens, desempenho superior 
aos equipamentos de 64 canais disponíveis 
no mercado do Leste de Minas, o Centro de 
Diagnóstico por Imagem do Hospital Márcio 
Cunha passou a ofertar máxima qualidade 
de imagem para exames que necessitam 
de altíssima resolução espacial. Os ganhos 
perpassam melhorias nos resultados clínicos, 
redução no tempo de realização de exames, 
doses mínimas de radiação, mais conforto 
ao paciente e procedimentos mais seguros e 
eficientes, entre outros. 

Tomografia computadorizada no Centro de Diagnóstico por Imagem da Unidade II do HMC

Valor investido no novo 
tomógrafo: R$ 1.300.000,00
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Nefrologia em destaque

Júlio Cézar Moreira - Enfermeiro 
Rone Carlos Rodrigues Alves - Paciente

Consolidado como referência regional 
em nefrologia, o Centro de Terapia Renal 
Substitutiva (CTRS) do Hospital Márcio Cunha 

40 transplantes 
renais realizados 
em 2014

segue como único centro transplantador no 
Leste de Minas Gerais, responsável por mais 
de 300 procedimentos do gênero, em mais de 
duas décadas de atuação. A combinação de 
fatores como a qualificação técnico-científica, a 
incorporação tecnológica e o desenvolvimento 
de pesquisa somados às diretrizes da Fundação 
São Francisco Xavier, que apontam para a 
melhoria contínua de seus processos com 
foco invariável na qualidade da assistência, 
proporcionaram ao CTRS perfil necessário 
para alcançar um patamar de destaque, no 
tocante a realização de transplante renais, em 
todo o país.

Check-up Executivo

Serviço diferenciado, o Check-up Executivo 
permite ao cliente realizar consultas, exames 
laboratoriais e de imagem, testes funcionais 
e outros procedimentos de avaliação em um 
único dia. Inicialmente oferecido aos clientes de 
alguns planos da Usisaúde, em 2014, passou 
a ser destinado também a clientes de outros 
convênios. Além da disponibilidade ampliada, 

os espaços de atendimento foram revitalizados, 
tornando os ambientes mais confortáveis e 
agradáveis para pacientes e colaboradores.

Novos exames realizados com o tomógrafo: 
angiotomografia, escore de cálcio, enterografia, 
punções guiadas por tomografia e exames 
vasculares em geral com reconstruções 
multiplanares, além de tomográficos.

Júnia Flávia Trindade - Médica Cardiologista 
Deborah Cristina Rogério - Técnica em Enfermagem
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Em 2014, o CTRS realizou 40 transplantes 
renais, um salto em relação ao ano anterior, 
quando foram realizados 17 transplantes. O 
aumento é reflexo de ações assertivas, como a 
reestruturação estratégica para a captação de 
órgãos e a criação do Leito de Apoio à Vida.

Procedimento para captação de rim para transplante

Equipe Multiprofissional

•	 Equipes	médicas	cirúrgicas	(médicos	
urologistas e vasculares – com outros 
médicos das mesmas especialidades 
em treinamento)

•	 Supervisores	de	enfermagem

•	 Nutricionista

•	 Psicólogo

•	 Assistente	Social

•	 Exame	Imunológico	–	Imunolab	e	
Símile (BH)

•	 Exame	Anátomo-patológico	

•	 Laboratório	de	Anatomia	Patológica	-	
HMC

•	 Laboratório	Morphus	–	SP

Captação de órgãos

•	 Comissão	Intra-Hospitalar	de	Doação	
de	Órgãos	e	Tecidos	para	Transplantes	
(CIHDOTT) composta por membros que 
atuam em áreas com potenciais doadores 
(multiplicadores de informações).

•	 Busca	ativa,	duas	vezes	ao	dia	(com	
registro).

•	 Laboratório	de	análises	clínicas	com	plantão	
2 h – 7 dias/semana.

•	 Equipe	médica	disponível	para	abertura	
e fechamento de protocolo de Morte 
Encefálica no intervalo de 6h (médico 
intensivista e neurologista de prontidão).

•	 Exames	de	imagem	(eletroencefalograma	e	
arteriografia cerebral) com prontidão 24 h/
dia – 7 dias/semana.

•	 A	equipe	de	captação	de	rins	credenciada	
com médicos cirurgiões específicos 
não vinculados à equipe de transplante 
(prontidão remunerada).
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Apoio à Vida

Em sinergia com as ações preconizadas pelo 
Ministério da Saúde e Secretaria Estadual 
de Saúde, por meio do MG Transplantes, o 
Hospital Márcio Cunha passou a destinar um 
leito da Unidade de Cuidados Intermediários, 
no	7º	andar	da	Unidade	I,	para	internação	
exclusiva de pacientes classificados como 
potenciais doadores de órgãos e tecidos 
para transplantes. A iniciativa, acrescida às 
constantes campanhas de conscientização de 
doação de órgãos e ao trabalho estruturado da 
equipe de capta,ão, estão elevando o número 
de transplantes no hospital.

Participação em pesquisa

O padrão de qualidade da atuação do CTRS é 
validado não apenas por seus indicadores. Em 
2014, o centro teve pacientes transplantados 
incluidas em uma pesquisa, com foco na 
evolução clínica de pacientes transplantados 
com baixo, médio e alto risco imunológico. 
A análise prospectiva, que culminou em 
publicação na conceituada revista científica 
Transplantation Proceedings, da Sociedade 
Americana de Transplantes, comprova que as 
condutas adotadas pela equipe do CTRS estão 
alinhadas às condutas dos melhores centros do 
estado e do Brasil, com resultados equivalentes 
à literatura internacional.

Os indicadores de hemodiálise vêm 
apresentando aumento contínuo nos últimos 
anos, consequência da ampliação do 
atendimento, com novas salas, equipamentos 
e pessoal. Em 2014, além do incremento de 
uma nova sala, duas máquinas de hemodiálise 
e admissão de mais um nefrologista, a 
implantação	do	4º	turno	veio	ao	encontro	da	
crescente demanda de pacientes.

ATENDIMENTO DE DIáLISE

NúMERO DE TRANSPLANTES 

Destaque para o aumento na 
realização de transplante com 
doador falecido, em quase três 
vezes, se comparado ao ano de 
2013

As sessões de hemodiálise 
tiveram aumento de 12,51%

O setor de hemodiálise 
manteve média mensal de 
3.851 sessões

Perspectivas 

Para 2015, estão previstas a ampliação 
do Centro de Terapia Renal Substitutiva, 
com ampliação de até 30% da capacidade 
de atendimento, além de inauguração 
do ambulatório de transplante renal 
para atendimento aos pacientes 
transplantados, que são acompanhados 
pelo Serviço de Transplante Renal do 
HMC, em um espaço exclusivo no Pronto- 
Socorro do Hospital.

2012 2013 2014

46.21437.601 40.430

2012 2013 2014

Doador
vivo

Doador
falecido18

7
19

13

10

21

Fachada da entrada dos consultórios da Unidade II do HMC

Oferecer uma assistência cada vez mais 
completa e integrada, com sinergia entre 
os profissionais, tem sido uma vertente 
preconizada pela gestão do Hospital. A 
absorção de novas especialidades - Psicologia, 
Nutrição, Fisioterapia e Fonoaudiologia, 
para clientes da Usisaúde e de convênios, no 
ambulatório da unidade I do HMC - reflete essa 
orientação.

Implantado no segundo semestre de 2014, 
somente na parte matutina e aos sábados, os 
serviços já demonstram expressiva adesão.

Por mês, são 
disponibilizadas 240 
consultas para o 
atendimento dessas 
especialidades

Novas especialidades

Referência em atendimentos 
ambulatoriais

O Hospital Márcio Cunha conta com 25 
consultórios médicos especializados 
e três salas de apoio aos serviços 
ambulatoriais, na Unidade I, e 
outros 20 consultórios médicos 
especializados e duas salas para 
procedimentos cirúrgicos, na Unidade 
II. Além das novas especialidades, 
a contratação de 13 novos médicos 
de especialidades, como Psiquiatria, 
Cardiologia, Pneumologia, Dermatologia, 
Mastologia, Pediatra, Gastroenterologia 
e Cirurgia Cardiovascular, impactaram 
positivamente nos indicadores 
ambulatoriais.
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O número de 
especialidades subiu 
de quatro para 10 e o 
número de médicos 
residentes saltou de 30, 
em 2010, para 60, em 
2014

Cursos

•	 Clínica	Médica

•	 Pediatria

•	 Ortopedia	e	Traumatologia

•	 Cirurgia	Geral

•	 Radiologia

•	 Anestesiologia	

•	 Neonatologia	

•	 Medicina	de	Urgência	

•	 Medicina	Intensiva

•	 Radioterapia

Para evoluir na assistência à saúde, é preciso 
manter ininterrupto o fluxo do conhecimento, 
indispensável ao aprendizado e consequente 
aprimoramento dos processos e inovações, 
em todas as suas vertentes. Ao manter a 
cultura de Ensino e Pesquisa, o Hospital Márcio 
Cunha viabiliza atividades para graduandos 
e graduados de especialidades na área da 
saúde, participando efetivamente do seu 
processo de formação. O propósito de elevar 
a qualidade técnica e humana do profissional 
associa-se, positivamente, ao processo de 
expansão do Hospital, à sua necessidade de 
retenção de talentos e a fixação de profissionais 
qualificados no Vale do Aço. Vínculos com 
linhas de pesquisas propostas, conhecimento 
prévio de protocolos assistenciais e a afinidade 
com estrutura e gestão em vigor, aproximam 
o profissional da instituição, com ganhos finais 
para a população assistida.

Ensino e Pesquisa

Nesse contexto, há 12 anos o Hospital Márcio 
Cunha oferece o programa de Residência 
Médica, com cursos credenciados pelo 
Ministério da Educação e Cultura (MEC). A 
alta demanda e a complexidade dos pacientes 
atendidos diariamente em suas unidades são 
diferenciais que acrescentam ao aprendizado 
de qualidade e à formação médica dos 
residentes.

Em 2014, o Hospital conquistou o 
credenciamento para a abertura de novas 
residências - Neonatologia, Medicina de 
Urgência, Medicina Intensiva e Radioterapia 
-, além de novas vagas para os cursos já 
existentes.

Somam-se, às novas especialidades 
credenciadas, as residências em Pediatria, 
Cirurgia Geral, Ortopedia e Traumatologia, 
Anestesiologia, Clinica Médica e Radiologia. 
Os residentes atuam em procedimentos 
clínicos, ambulatoriais e cirúrgicos, sempre 
sob a orientação dos preceptores, profissionais 
médicos de elevada qualificação ética e 
profissional.

Novos cursos de Residência 
Médica estão alinhados à 
diretriz de qualificação das 
Redes de Atenção à Saúde do 
Governo Federal

NúMERO DE RESIDENTES 

Com o credenciamento da 
residência médica para novas 
especialidades, a abertura de 
novas vagas em especialidades 
já credenciadas e a solicitação 
para residência em Ginecologia e 
Obstetrícia, a projeção para 2015 
chega a 65 residentes.

A instituição fomenta o processo 
de formação profissional com 
qualidade, visando a possibilidade 
de incorporação pelo próprio 
Hospital. A estratégia já evidenciou 
frutos em todos os segmentos do 
programa, como a absorção de 
médicos após a residência.

Foco em Pesquisa

Em 2014, trabalhos realizados pela 
coordenação de Ensino e Pesquisa do Hospital 
Márcio Cunha também estiveram voltados 
para o fortalecimento da sua política de 
pesquisa. A elaboração do Regimento Interno, a 
instituição do Comitê de Avaliação de Projetos, 
o ingresso no Comitê de Ética em Pesquisa 
do Centro Universitário do Leste de Minas 
Gerais (Unileste), a aquisição de software em 
estatística (SPSS – Versão 20.0) e investimentos 
em treinamentos relacionados à estatística 
desenham evolução para o setor.

No ano, o Hospital teve um número expressivo 
de estudos aprovados pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa:

•	 10	trabalhos	aprovados

•	 4	trabalhos	para	aprovação

•	 5	trabalhos	em	construção

A promoção de cursos curriculares de Ética 
e Bioética, Bioestatística, Epidemiologia e 
Metodologia, além de aulas com temas de 
interesse relacionados às práticas e protocolos 
do HMC, envolveu corpo clínico e toda a equipe 
multiprofissional da instituição.

2010 2011 2012 2013 2014

30 32 34 34

60

Médicos residentes do HMC
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Eventos Técnicos e Científicos

A promoção de eventos técnicos e científicos 
e o estímulo à participação dos profissionais 
em iniciativas externas são considerados 
estratégicos na busca pelo aprimoramento e 
desenvolvimento de competências. 

A presença de profissionais e residentes 
do Hospital Márcio Cunha em eventos de 
visibilidade nacional e internacional evidencia o 
interesse da equipe na evolução contínua.

Convênios e Parcerias

Em 2014, o Hospital manteve a parceria firmada 
com a Universidade Federal de Ouro Preto 
(UFOP), garantindo condições para a realização 
de internato em especialidades do curso de 
Medicina, como Ginecologia e Obstetrícia, 
Cirurgia Geral e Clinica Médica. A parceria 
com a Faculdade de Medicina do Vale do Aço 
(Famevaço) para a realização de internato 
nessas mesmas especialidades também 
continua.

O convênio com o Centro Universitário do Leste 
de Minas Gerais (Unileste) viabiliza a realização 
de pesquisa, extensão, consultorias, troca de 
informações, prática de estágios, atividades 
culturais, desenvolvimento e prestação de 
serviços cooperativos integrados em áreas de 
interesse comuns.

Os Estágios de Férias, realizados em janeiro 
e julho, proporcionam ao aluno contato 
com suas futuras áreas de atuação. São 
oferecidas em média 20 vagas, nas áreas da 
medicina, fonoaudiologia, farmácia, nutrição e 
odontologia.

Participações

•	 10º	Congresso	Brasileiro	de	Cirurgia	
de Ombro e Cotovelo - 1 trabalho 
apresentado.

•	 19º	Congresso	Mineiro	de	Ortopedia	
e Traumatologia - 4 trabalhos 
apresentados.

•	 13º	Congresso	Brasileiro	de	Medicina	
Intensiva Pediátrica - 2 trabalhos 
apresentados.

•	 44ª	Jornada	Paulista	de	Radiologia 
- 1 trabalho apresentado.

Simpósio de Fisioterapia

Fisioterapeutas experientes e com trabalhos 
relevantes em hospitais e instituições de 
referência no país e no exterior expuseram seu 
conhecimento	no	1º	Simpósio	de	Fisioterapia	
do Hospital Márcio Cunha. Tendo como tema 
central “Estratégias Fisioterapêuticas no 
Paciente Crítico”, foram discutidas questões 
relacionadas à mobilização precoce nos 
pacientes nas UTIs Neonatal e Adulto; a 
atuação do fisioterapeuta nos cuidados 
paliativos; estratégias ventilatórias em 
paciente com doença neuromuscular, como 
a Esclerose Lateral Amiotrófica; ventilação 
não-invasiva e tecnologias a serviço da 
Fisioterapia. O encontro reuniu 170 pessoas, 
entre fisioterapeutas, universitários, médicos, 
enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e 
fonoaudiólogos.

A fisioterapia hospitalar é hoje responsável 
por processos fundamentais em hospitais de 
alta complexidade, promovendo a mobilização 
precoce de paciente de alto risco. O papel do 
fisioterapeuta junto aos demais membros da 
equipe multidisciplinar das Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI) é notável para a aplicação 
de técnicas que contribuem para a melhora 
acelerada e a consequente desospitalização do 
paciente.

Artigos 

Em 2014, o HMC manteve visibilidade no 
meio acadêmico-científico por meio de 
trabalhos de profissionais da instituição 
e publicados em veículos de renome 
nacional e internacional. 

•	 “Causas	Externas:	análise	das	
internações ocorridas no Hospital 
Márcio Cunha, em Ipatinga-MG”, 
publicado na Revista Brasileira de 
Cirurgia e Pesquisa Clínica - BJSCR

•	 “Transplante	de	Rim:	avaliação	e	
resultados clínicos de 237 pacientes 
com baixo, médio e alto risco 
imunológico de rejeição”, publicado na 
Transplantation Proceedings, revista 
de artigos científicos de sociedades 
afiliadas.

•	 "Forma	tumoral	da	doença	de	
Whipple", publicado na Revista 
Brasileira de Doenças Infecciosas.

•	 Os	trabalhos	de	relatos	de	casos	
"Anestesia Subaracnoidea com parada 
respiratória em gestante", "Choque 
anafilático em cirurgia eletiva para 
retirada de vesícula" e "IAM após 
adrenalectomia por feocromocitoma" 
foram	apresentados	no	61º	Congresso	
Brasileiro de Anestesiologia, em 
Recife.

3º Simpósio de Cirurgia 
Endovascular no Vale do Aço

Direcionado a médicos cirurgiões 
vasculares, especialistas em Clínica Médica, 
hematologistas, cardiologistas e cirurgiões 
cardíacos,	o	3º	Simpósio	de	Cirurgia	
Endovascular do Vale do Aço trouxe um dos 
maiores especialistas no assunto em todo 
o mundo, Armando Lobato, para abordar o 
“Tratamento atual do aneurisma de aorta”. 
Membro titular da Sociedade Brasileira de 
Angiologia e de Cirurgia Vascular, doutor em 
Medicina pela Universidade de São Paulo, 
diretor do Instituto de Cirurgia Vascular e 
Endovascular de São Paulo e chefe do serviço 
da especialidade no Hospital Beneficência 
Portuguesa, Armando apresentou suas 
técnicas endovasculares em cirurgia da aorta, 
desenvolvidas no Brasil e disseminadas em 
diversos países, para especialistas das regiões 
do Vale do Aço e Vale do Rio Doce. O evento 
foi promovido pelo Hospital Márcio Cunha e 
Usisaúde.

9ª Jornada de Ortopedia do Vale do Aço

A 9ª Jornada de Ortopedia do Vale do Aço, 
promovida pela Fundação São Francisco Xavier 
e Hospital Márcio Cunha, reuniu médicos 
ortopedistas, fisioterapeutas e estudantes, que 
participaram de palestras, mesas redondas 
e puderam aprender com especialistas de 
importantes instituições de Minas Gerais.

O Hospital Márcio Cunha possui, atualmente, 
todas as especialidades da Ortopedia e 
um núcleo especializado em Fisioterapia 
Hospitalar, além de oferecer curso 
de Residência Médica em Ortopedia e 
Traumatologia.

Desde 2008, o número de 
fisioterapeutas na instituição 
evoluiu de quatro para 39

O trabalho de parceria com a Fisioterapia 
possibilitou ao Márcio Cunha padronizar 
processos importantes para a segurança 
assistencial dentro do hospital, diminuindo 
riscos aos pacientes.
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Manter um padrão de excelência, frente aos 
diferentes desafios na gestão da saúde. Essa 
tem sido a realidade vivenciada diariamente 
pelo Hospital Márcio Cunha, uma instituição 
privada que, no passado, cresceu alicerçada 
sob os fortes pilares de uma das principais 
siderúrgicas do país e, hoje, concentra esforços 
para manter-se sustentável, sendo parceira do 
Estado no atendimento a pacientes do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e atuando como elemento 
diferencial para pacientes conveniados da 
operadora Usisaúde, sua maior compradora de 
serviços. 

Para alcançar o equilíbrio de suas contas e 
continuar crescendo diante às mais diferentes 
variáveis que incidem sobre a engrenagem 
administrativa da gestão, o Hospital, com 

apoio e expertise da Fundação São Francisco 
Xavier, investe em análises externas e internas, 
revisa processos, formula estratégias, aplica, 
acompanha e mede a efetividade das ações, 
rumo à qualidade máxima dos serviços 
prestados.

Em 2014, o Hospital Márcio Cunha manteve 
sua performance em patamares elevados, 
apresentando um crescimento expressivo no 
qual a segurança e a qualidade da assistência 
prestada permaneceram como aspectos 
invioláveis dessa evolução. Os números 
referentes à produtividade de diagnóstico 
por imagem aumentaram significativamente, 
principalmente em decorrência da inauguração, 
há pouco mais de um ano, do Centro de 
Diagnóstico por Imagem na Unidade II, 

Indicadores Assistenciais

Reginaldo Machado dos Reis - Médico Intensivista  |  Tardely Duarte Magalhães - Médico Residente

ampliando a capacidade de atendimento e 
contemplando uma demanda reprimida.

Houve uma elevação de 22% nos exames 
de ultrassonografia. Nesse mesmo período, 
a ampliação em 17% na realização de exames 
de ressonância magnética alinha-se, também, 
ao aumento desse serviço por meio do 
Sistema Único de Saúde (SUS), que apresentou 
crescimento de 28,5%. A aquisição do novo 
tomógrafo, com tecnologia superior aos 
existentes na região de atuação do hospital, 
além de viabilizar maior precisão diagnóstica, 
contribuiu para elevar em 5% a realização 
das tomografias. 

Os esforços realizados pela Fundação São 
Francisco Xavier no intuito de sensibilizar a 
população feminina sobre a importância da 
prevenção e diagnóstico precoce do câncer 
de mama, somados às ações facilitadoras de 
realização do exame por meio do SUS, surtiram 
efeito. A unidade registrou um aumento de 
27% em mamografias realizadas em 2014. Se 
considerados apenas os atendimentos por meio 
do SUS, esse crescimento foi de 49,47%.

Outros números em ascensão, como os 
referentes a exames de raios-X (12%), 
densitometria (8%) e hemodinâmica (3%), 
e o aumento de 3,68% no número de exames 
realizados por meio da Usisaúde, também 
contribuíram para que o Centro de Diagnóstico 
por Imagem ampliasse suas atividades, 
mantendo a qualidade e a comodidade para 
os clientes. 

Fruto dos investimentos realizados 
em modernização e ampliação das 
unidades produtivas, verificou-se 
um aumento de 28% no número 
de exames de diagnósticos, no 
comparativo entre 2012 e 2014.

Em dois anos, o Hospital Márcio Cunha deu um 
salto nos números de consultas ambulatoriais, 
partindo de 244.286, em 2012, para 298.814 
em 2014, um crescimento superior a 22%. 
Somente no último ano foram 15% a mais na 
soma das consultas. O crescimento justifica-se 
por uma série de ações realizadas nesses 
períodos, como a inauguração de 20 novos 
consultórios na Unidade II, a incorporação de 
novos profissionais ao Corpo Clínico e a oferta 
de novas especialidades como Psicologia, 
Nutrição, Fisioterapia e Fonoaudiologia, com 
atendimento aos sábados.

Os investimentos realizados na ampliação e 
modernização do novo Pronto-Socorro do 
Hospital Márcio Cunha, realizado em parceria 
com as esferas públicas e que teve sua 1ª 
fase inaugurada em 2013, evidenciam as 
ações planejadas da Fundação São Francisco 
Xavier para crescer, mantendo a qualidade e a 
segurança da assistência aos pacientes do SUS, 
de convênios e da Usisaúde. Assim, entre 2012 
e 2014, durante as obras e após a conclusão do 
novo espaço, foi possível absorver um aumento 
de 10,3% no número de atendimentos e, ainda 
assim, ampliar o conforto e a capacidade de 
atendimentos simultâneos. 

No Centro Obstétrico, embora os números 
de partos tenham se mantido nos mesmos 
parâmetros do ano anterior, os indicadores 
apontam uma evolução de 6,61% em 
atendimento, totalizando 16.515. Já o número 
de cesáreas realizadas apresentou uma ligeira 
queda em relação a 2013. Enquanto os partos 
cesáreos realizados pelo SUS demonstram 
uma redução de 3,38%, os realizados por 
convênio chegam a uma diminuição de 7,79%, 
fato que aponta para elevação em partos 
normais.

As sessões de hemodiálise, que apresentavam 
um crescimento regular nos últimos anos, 
aumentaram em 14,28%, chegando a 46.204, 
em 2014. A aquisição de novas máquinas em 
2013 e em 2014 e a criação do quarto turno 
viabilizaram o atendimento à demanda já 
existente. O projeto de expansão do Centro de 
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Terapia Renal Substitutiva (CTRS) para 2015 
prevê o aumento de 30% da capacidade de 
atendimento da unidade.

Já o número de transplantes renais realizados 
pelo CTRS superou, em quase três vezes, 
o indicador de 2013, passando de 17 para 
40 intervenções. Esse importante aumento, 
que coloca o Centro de Terapia Renal em um 
patamar já alcançado em anos anteriores, 
resulta da reestruturação estratégica para 
a captação de órgãos, desenvolvida pela 
Comissão Intra-Hospitalar de Doação de 
Órgãos	e	Tecidos	para	Transplantes	(CIHDOTT)	
e pela criação do Leito de Apoio à Vida. 

Na Unidade de Oncologia do Hospital Márcio 
Cunha, as sessões de quimioterapia e 
radioterapia seguem a tendência dos últimos 
anos, crescendo de forma contínua. Ciente 
do perfil epidemiológico instalado em todo o 

país, a Fundação São Francisco Xavier busca 
recursos para implantar a primeira Unidade 
de Oncologia Pediátrica no Leste de Minas 
Gerais. A implantação da Unidade de Cuidados 
Paliativos contribuirá ainda para ampliar os 
números e a produtividade da Unidade.

Com taxas de infecção hospitalar equiparadas 
às taxas dos melhores hospitais do Brasil, a 
atuação continua do HMC para o fortalecimento 
da segurança assistencial, principalmente 
durante os trabalhos para a recomendação 
à certificação DIAS, obteve uma taxa geral 
ainda menor do que a de 2013, caindo 24% 
nos últimos 12 meses. O resultado comprova 
a assertividade dos esforços aplicados para 
blindar a assistência realizada em todas as 
unidades do Hospital.

No tocante às cirurgias realizadas, os 
indicadores demonstram um aumento de 5,62% 

Produtividade geral 2012 2013 2014

Exames de Patologia Clínica 1.157.079 1.310.637 1.488.516

Exames de Diagnóstico 284.084 318.721 363.799

Consultas Ambulatoriais 244.286 259.721 298.814

Atendimentos no Pronto-Socorro 110.670 117.261 122.096

Sessões de Hemodiálise 37.601 40.430 46.204

Internações 32.616 32.330 34.246

Atendimentos no Centro Obstétrico 17.612 15.490 16.515

Cirurgias 15.622 15.592 16.500

Radioterapia 15.171 16.767 16.994

Quimioterapia 16.952 18.526 19.835

Partos 5.951 5.673 5.711

Transfusões 9.888 9.996 8.498

Transplantes renais 44 17 40

Indicadores de qualidade 2012 2013 2014

Taxa de Ocupação (%) 84,89 85,35 86

Taxa de Infecção Hospitalar (%) 2,84 2,9 2,2

Média de Permanência Geral (dias) 4,75 4,96 4,77

Média de Permanência SUS (dias) 5,26 5,42 5,15

Média de Permanência Convênios (dias) 4,05 4,3 4,22

Taxa de Mortalidade (%) 3,95 3,89 3,51

Taxa de Cesariana SUS (%) 42,33 41,69 40,28

Taxa de Cesariana Convênios (%) 82,42 82,2 75,96

em relação ao fechamento de 2012. A elevação 
para 16.500 cirurgias, em 2014, comprova que 
a reestruturação da agenda cirúrgica, com 
a ampliação da realização de procedimentos 
eletivos aos sábados, e ainda a incorporação de 
procedimentos de alta complexidade na Unidade 
II, proporcionaram a absorção da demanda já 
existente, conforme previsto pela gestão.

Em 2014, a média de permanência geral no 
hospital apresentou uma redução de 3,83% 
se comparada a 2013, passando de 4,96 dias 
para 4,77 dias. Esse índice é um pouco mais 
elevado entre o público atendido pelo SUS (5,15) 
e um pouco abaixo se considerado o público de 
convênio (4,22).

A média de permanência menor em 2014, 
mesmo com uma maior complexidade dos 
casos, demonstra o grande esforço do Hospital 
em aprimorar seus processos administrativos 

e assistenciais. Já a taxa de ocupação do 
Hospital teve ligeiro aumento, chegando a 86%.

Esse percentual está acima da média da 
Associação Nacional dos Hospitais Privados 
(Anahp), que é de 78,8, mas ainda dentro dos 
parâmetros técnicos recomendados.  

Mais uma vez, os indicadores assistenciais do 
Hospital Márcio Cunha confirmam a direção 
ascendente que a instituição mantém ao longo 
dos últimos anos, privilegiando o crescimento 
planejado, centrado na melhoria continua 
dos seus processos, produtos e serviços, 
investindo em capacitação, infraestrutura e 
tecnologia, com ganhos em qualidade, agilidade 
e, fundamentalmente, em segurança. Uma 
atuação que alia todos esses recursos ao 
cuidado humanizado, vencendo, anualmente, 
os desafios de uma instituição que já opera no 
limite da sua capacidade.

Em 2014, o HMC foi o 3º Hospital 
do Estado em número de 
internações pelo SUS, com uma 
elevação de 5,92% em relação 
ao número geral.

NúMERO DE INTERNAçõES HMC

2013
SUS GERAL

19.146

32.330

2014
SUS GERAL

20.288

34.246
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Seja para a chegada de um novo membro 
na família, para ter a tranquilidade de estar 
bem acompanhado em qualquer lugar 
ou até mesmo ser prontamente atendido 
quando mais precisar. Oferecer o melhor 
para a vida de seus clientes é a principal 
marca da Usisaúde, destacada no cuidado 
diário e aplicado em todas as suas ações.

Em mais de duas décadas, tornou-se a 
maior operadora do Brasil na modalidade 
filantropia, ofertando assistência médico-
hospitalar e odontológica de alta qualidade, 
com uma rede de atendimento ampla e 
qualificada e apresentando números que 

demonstram sua grandeza. São quase 150 
mil beneficiários, o que faz da Usisaúde hoje 
a maior operadora do Vale do Aço, a quarta 
maior do estado de Minas Gerais e a 54ª 
maior do Brasil entre quase 900 empresas.

Estruturada e abrangente, com uma rede 
de mais de 3 mil credenciados e quase duas 
centenas de hospitais parceiros em cinco 
estados, a Usisaúde busca estar cada vez mais 
próxima de seus clientes, também por meio 
do diálogo. Para isso, mantém à disposição 
lojas exclusivas em Ipatinga e Timóteo e 
mais de 20 pontos de atendimento, como os 
Centros de Atendimento aos Clientes (CAC) 

Melhor para 
toda vida

de Belo Horizonte, Itaúna, Vitória e Santos, e 
as Unidades de Atendimento, instaladas nas 
áreas industriais das Empresas Usiminas.

Além disso, investe na ampliação de seus 
diversos canais, como Facebook, site 
institucional, portal e blog do programa de 
promoção da saúde Atitude Rima com Saúde, 
Alô Usisaúde e o serviço 0800, sempre com 
o proposito de atender cada vez mais e 
melhor às necessidades de seus clientes.

Usisaúde em números:

Total de credenciados: 3.233

Total de hospitais: 188

Número de credenciados por região

Total de beneficiários: 147.678

Número de beneficiários por região

MG: 1.362

SP: 1.315

ES: 301

RS: 194

RJ: 61

MG: 111.347

SP: 31.421

ES: 1.291

RS: 1.418

RJ: 187

Outros: 1.683
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O cenário de desaceleração e baixo 
crescimento industrial vivenciado pelo país em 
2014 provocou impactos em diversos setores 
da economia. Inflação alta, menor consumo, 
queda nas vendas e na produção de bens de 
consumo e bens duráveis, além da redução 
de investimentos, passaram a exigir das 
corporações maior otimização de recursos 
humanos e custos operacionais. Tendência que, 
para os setores siderúrgicos e de mineração, 
onde está nossa maior cliente, a Usiminas, 
não foi diferente, refletindo-se diretamente 
nas estratégias de expansão da Usisaúde.

No último ano, a carteira de clientes da 
operadora fechou com 147.678 vidas, número 
praticamente estável. Contudo, a perspectiva 
adversa do mercado tem se tornado também 
o principal combustível para a conquista 
de oportunidades em novos segmentos.

Desafios do mercado

O investimento na criação e manutenção de 
planos corporativos de mercado para pequenas 
e médias empresas, em campanhas de 
comunicação e na reestruturação da equipe 
comercial no Vale do Aço, contribuiu de forma 

Carteira de clientes 2013 2014

Mercado 47.313 57.090

Usiminas Segurados 66.977 57.165

Usiminas Administrados 35.178 33.423

Total 149.468 147.678

Planos de mercado:

 33.215 novas vidas 
conquistadas em quatro 
anos

 Crescimento de 20% 
em 2014

 Maior do Vale do Aço, 
com 50% do mercado

 4ª maior de Minas

 54ª do Brasil

decisiva para reverter adversidades e equilibrar 
a carteira da operadora. As vendas de planos 
corporativos de mercado conquistaram 9.777 
novas vidas em 2014, um crescimento de 20% 
no segmento em relação ao ano anterior. 
Nos últimos quatro anos, a estratégia de 
vendas para o mercado já responde por 
mais de 33 mil vidas para a Usisaúde.

Em síntese, isso demonstra a assertividade da 
operadora na ampliação do foco de atuação 
de suas atividades, principalmente no Vale 
do Aço. Com uma população em torno de 
614 mil habitantes, estima-se que apenas 
pouco mais de 32%, o equivalente a quase 
200 mil habitantes, possuem cobertura de 
planos de saúde. Informação que aponta 
para a possibilidade de captar novas parcelas 
do mercado regional. Apesar da presença 
de outras operadoras de grande porte, a 
Usisaúde é hoje a maior do Vale do Aço, com 
mais de 93 mil vidas, quase 50% do mercado.

O crescimento do total de procedimentos da 
Usisaúde ano a ano demonstra a filosofia 
de integração e sustentabilidade entre 
as unidades de negócio da Fundação São 
Francisco Xavier. Os constantes investimentos 
em contratação de profissionais de novas 
especialidades, infraestrutura e em 
tecnologia avançada em equipamentos 
para o diagnóstico e o tratamento de 
diversas enfermidades no Hospital Márcio 
Cunha, por exemplo, abre possibilidades 
para ampliar o número de atendimentos a 
beneficiários da operadora no Vale do Aço, 
com ainda mais qualidade e segurança. 

Destaque para os avanços em capacidade 
e produtividade quando o assunto é a 
realização de exames. O novo Centro de 
Diagnóstico por Imagem, inaugurado em 
2013 na Unidade II do HMC, acrescentou 
tecnologia de ponta e novos exames por meio 
dos novos tomógrafo, ressonância magnética, 
mamógrafo, equipamentos para realização 
de densitometria óssea e raios-X, entre 
outros. As novas instalações potencializaram 
ainda serviços já existentes e direcionados 
a clientes da Usisaúde e outros convênios, 
como o Check-up Executivo (consultas, exames 
laboratoriais e de imagem, testes funcionais e 
procedimentos de avaliação ao cliente em um 
único dia) e os atendimentos ambulatoriais.

Além dos novos consultórios na Unidade II, 
o Ambulatório da Unidade I do HMC passou 
a disponibilizar novas especialidades para 
consultas, como Genética Médica, Psicologia, 
Nutrição, Fisioterapia e Fonoaudiologia. 
Além disso, foram contratados 13 
novos médicos de especialidades como 
Psiquiatria, Cardiologia, Pneumologia, 
Dermatologia, Mastologia, Pediatra, 
Gastroenterologia e Cirurgia Cardiovascular.

Evolução expressa em 
indicadores de qualidade
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REALIzADOS PELA USISAúDE
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Tudo isso contribui decisivamente para a 
produtividade da operadora. Somados todos 
os atendimentos realizados por beneficiários 
Usisaúde no país, em 2014 houve um 
aumento de 15 mil procedimentos, em um 
total de mais de 2,1 milhões realizados.

Se ampliarmos a análise sobre a descrição 
dos números, chega-se ainda a outro aspecto 
interessante: a evolução da qualidade dos 
indicadores da operadora. O investimento 
da Fundação em medicina diagnóstica 
e ambulatorial no HMC, aliado às ações 
estratégicas da Usisaúde de promoção da 
saúde e redução da sinistralidade junto aos 
beneficiários, reflete-se na redução dos 
custos assistenciais. Foram efetuadas 2.639 
internações a menos em relação ao ano 
anterior, ao passo em que se registrou um 
acréscimo de quase 50 mil exames a mais. 
Isso ressalta a relevância do diagnóstico 
precoce, amplo e eficaz como uma das 
formas para se minimizar procedimentos de 
custo mais elevado, como as internações.
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Novo aplicativo para 
celulares e tablets

A operadora lançou, em 2014, um novo canal de 
comunicação e aproximação com os clientes. O 
aplicativo Usisaúde para celulares smartphones 
e tablets – disponível para download gratuito 
nas lojas on-line Play Store, para dispositivos 
Android, e AppStore, para iOS – possibilita aos 
beneficiários acessarem de forma prática, 
rápida e segura a rede credenciada, seus 
dados cadastrais e suas despesas médicas. 
Informações que, de forma transparente e fácil, 
ajudam na utilização do plano de forma mais 
efetiva e sustentável.

Aplicativo Usisaúde: mais de 
2.040 downloads realizados Fonte: Instituto de Estudo de Saúde Suplementar 
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MERCADOUSISAúDE

Um dos principais desafios para o mercado de 
saúde suplementar é o aumento progressivo 
de custos médico-hospitalares per capita em 
saúde, sempre superiores à inflação, ao avanço 
real da renda do trabalhador e do Produto 
Interno Bruto (PIB). Essa tendência está 
associada, entre outros fatores, à expansão 
dos preços unitários, ao aumento da frequência 
de utilização, à pressão pela incorporação 
tecnológica sem a devida comprovação de 
custo-efetividade, à substituição de materiais e 
medicamentos menos dispendiosos por outros 
mais caros, ao desperdício e à judicialização 
da saúde. Um estudo recente da Federação 
Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde) 
mostra que as despesas assistenciais neste 
mercado cresceram 16,7%, totalizando R$ 102,7 
bilhões, entre setembro de 2013 e setembro 
de 2014. No mesmo período, as receitas 
referentes ao pagamento das mensalidades 
dos beneficiários apresentaram aumento 
de 17,5%, chegando a R$ 126,6 bilhões.

Todo esse balanço exige estratégias e 
um controle rigoroso sobre as despesas 
da operadora, quando o assunto é o 
gerenciamento da assistência médico-
hospitalar disponibilizada aos beneficiários. 
Nesse sentido, a integração entre os diversos 
setores da Usisaúde, bem como os apoios 
da Diretoria e da Gerência de Negócios e 
Resultados da Fundação São Francisco 
Xavier, têm sido decisivos para a gestão 
sustentável da sinistralidade dos planos, o 
principal indicador financeiro de utilização dos 
recursos de saúde que demonstra a relação 
entre os custos e as receitas da operadora. 
Tanto que nota-se um avanço significativo.

O maior controle sobre os custos assistenciais 
reflete-se na taxa de sinistralidade registrada 
pela Usisaúde em 2014, que foi de 77,17%, 
cerca de dois pontos percentuais menor em 
relação à registrada no ano anterior. O bom 
resultado é ainda inferior à meta pactuada 
pela Diretoria Executiva, de 78% para o ano, 
e bem abaixo da taxa do mercado, que fechou 
em 83,3%, o que demonstra eficiência dos 
esforços dedicados sobre cada plano.

Gestão da sinistralidade

12,2%16,7%

USISAúDEMERCADO

CRESCIMENTO DOS CUSTOS ASSISTENCIAIS

SINISTRALIDADE
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Uma das principais estratégias da Usisaúde nos 
últimos anos tem sido o trabalho dedicado de 
seleção, análise e acompanhamento das contas 
assistenciais de maior impacto na sinistralidade 
dos planos. Casos que representam 1% do 
topo da pirâmide de custo com despesas 
médico-hospitalares são direcionados para 
o atendimento domiciliar, de menor custo, a 
partir de critérios bem definidos, sem prejuízos 
à promoção da qualidade de vida do paciente.

Nessa linha, somam-se ainda outras ações 
permanentes e que contribuem para resultados 
positivos para a operadora, tais como:

•	 Análise	mensal	das	100	maiores	
contas hospitalares;

•	 Auditoria	mensal	das	empresas	de	
atendimento domiciliar, para verificar 
tanto a qualidade dos serviços prestados 
quanto os gastos cobrados;

•	 Licitação	para	empresas	prestadoras	
de assistência domiciliar em todos 
os processos de captação; 

•	 Supervisão	direta	da	equipe	de	promoção	
da saúde para casos em que há indicação 
médica para medicação endovenosa e 
intramuscular no paciente em domicílio, 
com o objetivo de evitar a reinternação; 

A operadora obteve outro bom desempenho 
em relação ao controle das despesas 
administrativas. Em geral, corresponderam 
a 12,87% das receitas no mercado de 
saúde suplementar, enquanto que na 
Usisaúde este índice foi de 9,36%. Essas 
despesas não possuem relação direta com 
a prestação dos serviços de assistência 
médica e incluem aquelas relacionadas com 
os recursos humanos e de infraestrutura 
para o funcionamento da operadora.

•	 Implantação	do	mapa	de	internação	
e intensificação das ações de 
auditoria concorrente, bem como de 
alternativas extras hospitalares;

•	 Implementação	da	plataforma	de	compra	
nacional de órteses, próteses e materiais 
especiais utilizados em procedimentos 
cirúrgicos, os chamados OPMEs, por 
meio do sistema OPMEnexo e do controle 
das medicações de alto custo.

SINISTRALIDADE – PLANOS PóS-PAGAMENTO

“Transformamos os desafios na 
gestão da Fundação e de suas 
unidades em percepção positiva 
e satisfação dos nossos clientes 
e colaboradores. Acreditamos 
em um modelo de excelência 
com performance cada vez mais 
competitiva e sustentável.”

LUíS MáRCIO ARAúJO RAMOS 
DIRETOR EXECUTIVO

122,0% 114,0% 106,2%
TOTAL (PLANOS 

ADMINISTRADOS)

104,0% 101,2%
FUNDO SAúDE

2012 2013 2014

147,6% 131,2%

95,9%

COSAúDE

119,3%

“É um sonho que se transformou 
em realidade. Várias empresas 
da Baixada Santista já tentaram, 
mas não conseguiram. Nos 
somos os primeiros a conseguir, 
em parceria com a Usiminas, 
a FSFX e a Usisaúde. Podemos 
considerar que já não é mais uma 
expectativa, é realidade.”

SIDNEy DO CARMO CHAGAS 
PRESIDENTE DA ABRACO

Gerir a sinistralidade dos planos é investir 
fundamentalmente em estratégias de 
cuidados primários. Levar atenção à saúde 
o mais próximo possível do local onde as 
pessoas vivem é estreitar o relacionamento 
entre beneficiários e operadora, constituindo 
o primeiro elemento de um processo de 
atenção continuada à saúde. É por isso 
que a Usisaúde e a FSFX se dedicaram em 
2014 na criação de ações que abrangem a 
promoção e a proteção da saúde, a prevenção 
de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 
reabilitação e a manutenção da saúde.

Atenção Primária 
à Saúde

Mais próxima dos aposentados

Os aposentados da Usiminas e beneficiários 
da operadora na Baixada Santista ganharam 
um aliado importante nos cuidados com a 
saúde, com o Núcleo de Promoção da Saúde 
Usisaúde. O novo centro para atendimentos 
exclusivos desse público foi instalado na sede 
da Associação Beneficente dos Aposentados 
da Usina de Cubatão (Abraco), em Santos, pela 
Fundação São Francisco Xavier, que, além 
da disponibilização de médicos especialistas 
credenciados, investiu em melhorias na 
infraestrutura das salas utilizadas. Os espaços 
ganharam nova pintura, novo mobiliário, 
ar condicionado, equipamentos médicos e 
decoração agradável, seguindo os padrões 
modernos do Hospital Márcio Cunha. 

A unidade hoje é referência de atendimento 
para mais de 4 mil beneficiários com mais 
de 65 anos, acolhendo de forma diferenciada 
os beneficiários que precisam de uma maior 
vigilância em saúde. São três consultórios 
exclusivos para atendimento médico, além 
de um laboratório para coleta de exames. As 
consultas têm duracão média de 20 minutos 

Núcleo em Santos: 630 inscritos e 
mais de 1.800 consultas

e os retornos são agendados imediatamente 
após a consulta, de acordo com a necessidade 
avaliada pelo médico. Os beneficiários são 
isentos dos custos das consultas e dos exames 
de rastreamento usados no diagnóstico de 
diversos tipos de câncer, como papanicolau, 
mamografia, sangue oculto nas fezes e PSA. 
Além disso, contam com acesso a outros tipos 
de exames com valores mais acessíveis do que 
o mercado.

Dessa forma, é possível estabelecer um plano 
de cuidados abrangente e compatível com o 
estado de saúde do paciente, incentivando a 
realização de exames preventivos, garantindo 
uma assistência mais resolutiva, com mais 
qualidade e satisfação dos beneficiários.

Ivan César Correia - Médico  |  Alaide Bastos Simões - Paciente
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Lançamento do Usifamília

No Vale do Aço, ao mesmo tempo em que 
investe em tecnologia avançada e equipamentos 
para o diagnóstico e o tratamento de diversas 
enfermidades no Hospital Márcio Cunha, a 
Fundação São Francisco Xavier também amplia 
o foco em atenção primária como estratégia 
de cuidados da Usisaúde. Por isso inaugurou 
o Usifamília, um serviço diferenciado que 
buscará atender as necessidades de saúde dos 
beneficiários e seus familiares. 

Abrindo uma alternativa ao atual modelo, 
muitas vezes focado no tratamento de 
doenças, na busca espontânea por médicos 
de vários especialidades sem orientação 
adequada e na realização excessiva de exames 
e procedimentos, o Usifamília traz consigo 
o chamado “Triple Aim”, ou seja, um triplo 
proposito: 1- criar vínculo dessa população 
com as equipes da unidade em consultas 
pré-agendadas; 2- aprimorar a experiência 
do cuidado, que passa a ser centrado no 
indivíduo e na sua família; 3- reduzir os custos 
assistenciais. É o resgate do conceito de 
médico da família, agora ainda mais próximo 
e estruturado aos beneficiários. Instalado 
em unidades de atendimento exclusivas, a 
primeira em Ipatinga e a próxima prevista 
para Santos, para atender a Baixada Santista, 
o serviço compreende o trabalho articulado 
de uma equipe multidisciplinar, composta por 
médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
nutricionista, farmacêutico e assistente social, 
além de recepcionistas bem preparadas para o 
atendimento. Isso garante maior satisfação aos 
clientes, oferecendo o cuidado certo na hora 
certa e baseado na melhor ciência disponível. 
Além disso, nos possibilita evitar muitas 
complicações e desperdícios, garantindo a 
manutenção da sinistralidade do plano de saúde.

O novo serviço possibilita:

•	 Cuidado	integral,	prevenção	e	gestão	
de doenças crônicas para toda família.

•	 Maior	orientação	e	vinculação	com	
os profissionais de saúde, por meio 
de uma equipe multidisciplinar.

•	 Evitar	complicações	e	
desperdícios com exames e 
procedimentos desnecessários.

•	 Garantir	a	manutenção	da	
sinistralidade do plano de saúde.

Cerca de 1.500 consultas realizadas 
nos três primeiros meses

Benchmarking internacional

Com consultórios projetados para 
garantir bem-estar e conforto a pacientes 
e profissionais, a primeira unidade 
de atenção primária do Usifamília foi 
batizada com o nome do Dr. Rob Janett. A 
escolha foi uma homenagem ao professor 
da Harvard Medical School, consultor 
e parceiro da Fundação, fundamental 
para a concretização do projeto. Nos 
Estados Unidos, Rob Janett recebeu a 
comitiva formada por integrantes da 
FSFX e Usisaúde para apresentar os 
trabalhos de referência do Cambridge 
Health Alliance (CHA) – onde é médico 
especialista em Atenção Primária e chefe 
de uma das 12 unidades da instituição – e 
do Mount Auburn Cambridge Independent 
Practice Association (MACIPA) – onde 
é diretor, ambos na cidade de Boston.
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garantir bem-estar e conforto a pacientes 
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batizada com o nome do Dr. Rob Janett. A 
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da Harvard Medical School, consultor 
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para a concretização do projeto. Nos 
Estados Unidos, Rob Janett recebeu a 
comitiva formada por integrantes da 
FSFX e Usisaúde para apresentar os 
trabalhos de referência do Cambridge 
Health Alliance (CHA) – onde é médico 
especialista em Atenção Primária e chefe 
de uma das 12 unidades da instituição – e 
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Roberto Maia - Diretor Executivo da Usina de Ipatinga  |  Luís 
Márcio Ramos - Diretor Executivo da FSFX  |  Rob Janett 
- Médico e Professor da Harvard Medical School  |  Adseu 
Alvares - Superintendente de Planos de Saúde  |  Mauro Oscar 
Souza Lima - Superintendente do HMC

Para a grande maioria das pessoas, cuidar de 
si e de quem a gente ama é poder esclarecer 
de imediato dúvidas importantes sobre a saúde, 
ter uma opinião sobre alguma dor ou incômodo 
quando surgirem ou questionar sobre o uso 
de algum medicamento sempre que precisar. 
Melhor ainda se tudo isso puder ser feito com 
segurança, em casa, no trabalho ou em qualquer 
lugar. Assim é o Alô Usisaúde, o novo canal de 
atendimento disponível para os beneficiários do 
estado de São Paulo.

Lançado em outubro, o sistema avançado 
de triagem e aconselhamento em saúde por 
telefone é disponível 24 horas por dia, 365 dias 
por ano. Por meio de ligações para o 0800 722 
8999, o objetivo é apoiar os beneficiários em 
todas as questões relacionadas à sua saúde e, 
principalmente, ajudá-los a entender e a seguir 
as recomendações do médico quando estiverem 
passando por algum tratamento. O modelo é o 
mesmo usado há 13 anos pelo sistema público 
de saúde do Reino Unido, onde atende 500 mil 
pessoas por mês, assim como em outros países. 

As ações de triagem e orientações do Alô 
Usisaúde direcionam o cliente para uma postura 

Alô Usisaúde

de conscientização sobre o uso adequado dos 
recursos disponíveis em saúde. Por ser um canal 
seguro de informações, serve como referência 
para dúvidas, seja na urgência ou em questões 
do dia a dia, minimizando idas desnecessárias ao 
Pronto-Socorro. Além disso, possibilita auxiliar 
com qualidade assistencial as situações reais 
de risco em saúde, que seriam menosprezadas 
pelos participantes, orientando com cuidados 
específicos. Dessa forma, oferece segurança ao 
beneficiário e contribui com a operadora para a 
sustentabilidade do plano.

321 ligações 
recebidas nos 

primeiros 
três meses

quando utilizar o Alô Usisaúde?

•	 Em	casos	em	que	é	preciso	
aconselhamento médico e orientação 
sobre o que fazer diante de uma 
situação de saúde.

•	 Para	informar-se	sobre	problemas	
de saúde agudos (como uma dor 
abdominal, dor de cabeça e febre, por 
exemplo) e crônicos (dúvidas sobre 
diabetes e pressão alta).

•	 Para	esclarecer	dúvidas	do	dia	a	dia	
relacionadas aos sintomas de doenças, 
e até sobre o uso de medicamentos já 
prescritos pelo seu médico.
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Souza Lima - Superintendente do HMC
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Inspirar, gerar, equilibrar, movimentar, 
buscar, acompanhar, transformar, superar. 
Mais do que verbos, essas palavras-chaves 
são, para muita gente, o início de uma vida 
nova, com mais qualidade de vida e vontade 
para seguir em frente. Assim é o programa 
Atitude rima com Saúde, que oferece 13 
projetos com o objetivo de promover a saúde, 
o bem-estar e a prevenção de doenças 
para os beneficiários da Usisaúde. 

Para isso, equipes multidisciplinares estão 
sempre prontas nas diversas localidades para 
atuarem em encontros coletivos e consultas 
individuais com os diferentes públicos de cada 
projeto. Sejam empregados ou familiares, o 
objetivo é promover mudança de hábitos e 
práticas que levem à melhoria da qualidade de 
vida, de forma leve, participativa e resolutiva.

O resultado da atuação do Atitude Rima com 
Saúde se reflete em ganhos para todos. Afinal, 
empregado saudável e bem disposto é sinônimo 
de maior produtividade e menor chance 
de incidência de doenças e absenteísmo. 
Para a Usisaúde, beneficiários saudáveis 
significam, indiretamente, a redução dos 
custos assistenciais em saúde, contribuindo 
para equilibrar a relação custo e receita e 
garantir a sustentabilidade do negócio.

Atitude rima 
com Saúde

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

Cuide da saúde do seu coração.

Transformar 
Conhecendo melhor as 
mudanças da adolescência.

Movimentar 
Não fique parado. Sua saúde 
precisa de exercício.

Equilibrar 
Pratique alimentação saudável todos os dias.

Respirar 
Cuidando da asma para sua 
criança respirar melhor.

Buscar 
Buscando uma mente mais saudável.

Compartilhar 
Compartilhe experiências para 
viver a melhor idade.

Planejar 
Sua família crescendo com planejamento.

Gerar 
Ajuda as futuras mamães e papais a 
cuidar da sua saúde e do seu bebê.

Superar 
Supere velhos hábitos e previna-
se de dores e lesões

Acompanhar 
Acompanhando a sua saúde em casa.

Antecipar 
Realize exames preventivos 
no momento certo.

Lançamento do Superar

O mais novo dentre os projetos do Atitude 
rima com Saúde é o Superar, lançado em 
2014 no Vale do Aço e na Baixada Santista. 
A iniciativa da Usisaúde, em parceria com a 
Saúde Ocupacional das Empresas Usiminas, 
visa contribuir com a qualidade de vida a partir 
da avaliação e acompanhamento de problemas 
relacionados ao Sistema Osteomuscular 
(ossos, músculos e articulações). São cada 
vez mais comuns na população a incidência 
de lesões causadas pela prática de esportes, 
acidentes de trânsito ou movimentos repetitivos 
inadequados com o corpo.

Por isso, a dinâmica do projeto inclui 
abordagem educativa e terapêutica 
multidisciplinar, com médicos ortopedistas, 
fisioterapeutas e analistas de Promoção da 
Saúde, para os beneficiários portadores de 
problemas do esqueleto axial (ossos do pescoço 
e tronco), com o intuito de melhorar a qualidade 
de vida dos beneficiários, diminuir as chances 
de complicações e, consequentemente, reduzir 
a necessidade de internações e cirurgias. Nos 
seis primeiros meses do Superar, os setores 
de Saúde Ocupacional da FSFX e Usiminas 
encaminharam para o projeto 305 pessoas (222 
de Ipatinga e 83 de Cubatão). Desse total, 224 
beneficiários se inscreveram no projeto.

Impacto direto na redução dos 
afastamentos por doença. Nos seis 
primeiros meses, 305 pessoas 
foram encaminhadas para 
acompanhamento do projeto

6.425 inscritos em 252 
turmas, em 2014

Adesão anual: 91%

Satisfação: 97%

Efetividade/sucesso*: 97%

(*)	O	indicador	avalia	a	eficácia	do	programa,	levando	em	conta	
no cálculo as taxas de abandono do cigarro, de participantes 
com plano de cuidados em dia e de motivação nos projetos 
educativos.
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Resultados que expressam 
satisfação

Os projetos do programa de promoção da 
saúde da Usisaúde colecionam histórias de 
superação e satisfação dos participantes. 
Ao auxiliar os beneficiários a se tornarem 
os principais agentes da sua saúde, novos 
hábitos surgem como possibilidade de vida 
nova na adoção de hábitos mais saudáveis. 
Consequentemente, menores são os custos 
médicos assistenciais da operadora.

R$ 3,3 milhões é a 
economia gerada 
com o programa 
desde 2010

Novos ares

“Recomendo o Projeto para todos 
os fumantes. Larguei o cigarro e 
minha vida recomeçou, eu ganhei 
mais qualidade de vida e estou 
com uma vida social excelente.”

éDER MARTINS CARVALHO – APOSENTADO DA USIMINAS E 
PARTICIPANTE DO INSPIRAR

“Sem o projeto eu não teria 
conseguido. A interação da equipe 
com a gente é a base, eles sanam 
todas as dúvidas e nos dão apoio, 
e isso é muito importante.”

ANA EMíLIA GOMES STHELING – PARTICIPANTE DO INSPIRAR

Canais de comunicação

Além da interação positiva com os profissionais 
de saúde ao longo dos encontros, os 
participantes do programa recebem material 
direcionado de cada projeto, explicativo e bem 
ilustrado, e ainda contam com o portal e o blog 
Atitude rima com Saúde na internet. Nele, o 
usuário encontra informações relativas a todos 
os projetos, informações importantes sobre a 
saúde, orientações, dicas e mitos mais comuns, 
além de jogos para crianças e adolescentes.

132.675 acessos 
no Blog e no Portal 
Atitude rima com 
Saúde

A passos saudáveis

“Depois de ficar seis anos sem 
correr, voltei às ruas com a 
ajuda do Projeto Movimentar. Foi 
excelente, aumenta a disposição, 
melhora meu humor e eu fico 
menos cansado.”

ROMILDO MOREIRA DE ASSIS – SOCORRISTA NA FSFX E 
PARTICIPANTE DO MOVIMENTAR

Na medida certa

“Mergulhei de cabeça no 
projeto. Sigo as orientações da 
nutricionista e dos analistas de 
promoção da saúde. Em três 
meses consegui emagrecer mais 
de seis quilos. Hoje eu mantenho 
as práticas que aprendi no 
projeto e me alimento de maneira 
correta.”

HOLLyDEyS SANTIAGO DE SOUzA – EMPREGADO DA 
USIMINAS MECâNICA E PARTICIPANTE DO EqUILIBRAR

Lição de vida

“Eu era obeso e, muitas vezes, 
pensei em desistir do tratamento. 
Mas o projeto me ajudou a 
ver que o problema não é só 
meu. Em 10 meses, perdi 36 
quilos. O esporte (Muay Thai), a 
reeducação alimentar e as dicas 
que aprendi no Projeto Equilibrar 
foram decisivos para dar apoio 
emocional e para que eu ficasse 
bem como estou hoje.”

EDLEN RIBEIRO – EMPREGADO DA SOLUçõES USIMINAS E 
PARTICIPANTE DO EqUILIBRAR

A passos saudáveis

“Depois de ficar seis anos sem 
correr, voltei às ruas com a 
ajuda do Projeto Movimentar. Foi 
excelente, aumenta a disposição, 
melhora meu humor e eu fico 
menos cansado.”

ROMILDO MOREIRA DE ASSIS – SOCORRISTA NA FSFX E 
PARTICIPANTE DO MOVIMENTAR

Na medida certa

“Mergulhei de cabeça no 
projeto. Sigo as orientações da 
nutricionista e dos analistas de 
promoção da saúde. Em três 
meses consegui emagrecer mais 
de seis quilos. Hoje eu mantenho 
as práticas que aprendi no 
projeto e me alimento de maneira 
correta.”

HOLLyDEyS SANTIAGO DE SOUzA – EMPREGADO DA 
USIMINAS MECâNICA E PARTICIPANTE DO EqUILIBRAR

Lição de vida

“Eu era obeso e, muitas vezes, 
pensei em desistir do tratamento. 
Mas o projeto me ajudou a 
ver que o problema não é só 
meu. Em 10 meses, perdi 36 
quilos. O esporte (Muay Thai), a 
reeducação alimentar e as dicas 
que aprendi no Projeto Equilibrar 
foram decisivos para dar apoio 
emocional e para que eu ficasse 
bem como estou hoje.”

EDLEN RIBEIRO – EMPREGADO DA SOLUçõES USIMINAS E 
PARTICIPANTE DO EqUILIBRAR
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Campanha de Vacinação

Antecipando a chegada do período de 
temperaturas mais baixas, a Usisaúde realizou 
mais uma edição da Campanha de Vacinação 
contra a Gripe. Com foco na saúde e no bem-
estar de empregados das Empresas Usiminas 
e familiares, o objetivo é minimizar os casos de 
gripes sazonais de inverno, H1N1 e o risco de 
pneumonias durante a estação mais fria do ano. 
Em 2014, a novidade foi a disponibilização do 
benefício para crianças a partir de seis meses. 
Outro ponto positivo foi o aprimoramento do 
Sistema de Gerenciamento de Vacinação (SGV), 
desenvolvido pela equipe de TI da FSFX.

Iniciativas que rimam com saúde

Por meio de diversos eventos, a Usisaúde apoia 
colaboradores das Empresas Usiminas que 
fazem do esporte um caminho para manter a 
saúde em dia e a autoestima elevada, deixando 
para trás o estresse e outras doenças para 
conquistar, cada vez mais, hábitos saudáveis e 
com qualidade de vida. Em 2014, essas foram 
algumas das iniciativas que levaram a marca de 
atitude da Usisaúde.

•	 Participação	na	Sipat	Usiminas

•	 Portas	Abertas	Usiminas

•	 Corrida	Viver+Saúde	(Ipatinga)

•	 Corrida	10Km	Tribuna	(Santos)

•	 Volta	Internacional	da	Pampulha	(BH)

Cliente satisfeito também pode ser entendido 
como cliente que é ouvido e tem as suas 
necessidades entendidas pela operadora. Por 
meio de canais eficientes de comunicação, 
a Usisaúde busca cada vez mais entender 
seus anseios, acolher sugestões, diagnosticar 
falhas e traçar ações eficazes para minimizar 
falhas e promover melhorias. Esforço que gera 
resultados, medidos através de pesquisas e de 
indicadores como o Índice de Reclamações da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 
Com uma medição que varia entre 0 e 1,2, em 
que quanto menor o número indicado, menor 
o número de reclamações registradas pelos 
consumidores na ANS, a operadora obteve um 
índice de 0,26% para cada 10.000 beneficiários, 
bem inferior a média do mercado, que foi de 
1,03. Isso significa que, de um total de 104 
operadoras de grande porte – que têm mais 
de 100 mil beneficiários, a Usisaúde é a 14ª 
operadora com o menor índice de reclamações 
de todo o país.

Compromisso com a 
satisfação do cliente

IDSS – 3º melhor de Minas

Outro importante reconhecimento conquistado 
em 2014 junto à ANS foi a nota no Índice de 
Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS). 
Com uma marca de 0.7932, a Usisaúde obteve a 
terceira melhor pontuação do Estado de Minas 
Gerais dentre o seleto grupo das operadoras 
de grande porte, mostrando sua constante 
evolução. No ranking nacional, a Usisaúde está 
entre as 11 mais bem colocadas no país, à 
frente de grandes operadoras como Bradesco, 
Amil, Hapvida e SulAmérica.

A Usisaúde está entre as 
15 operadoras de grande 
porte com o menor índice de 
reclamações do país

25 mil doses aplicadas

Por meio da intranet, o benefício é solicitado 
sem custo para colaboradores Usiminas que 
possuem Usisaúde. Dependentes e vinculados 
cadastrados de empregados, aprendizes e 
aposentados que possuem o plano da operadora 
também têm acesso à vacina e com valores 
bem abaixo do mercado. A iniciativa é uma 
parceria da Usisaúde com a FSFX e a Usiminas, 
que coordenaram as ações em diversos pontos 
do país, junto aos colaboradores de todas as 
empresas e dependentes interessados.

0,4 0,59 0,60 0,79 0,80 1,00

Usisaúde 0,7932

8 operadoras

Regular

57 operadoras

Bom

10 operadoras

Muito bom

Monitoramento Assistencial

O Monitoramento Assistencial consiste em 
um segundo índice elaborado pela ANS 
para o acompanhamento sistemático das 
operadoras de plano de saúde, com base 
nos dados encaminhados periodicamente 
por elas. E neste indicador, mais uma vez a 
Usisaúde marcou presença entre os primeiros. 
Obteve o resultado de 0,9013, um acréscimo 
de 9,89% com relação ao processamento 
anterior. O resultado é o melhor já alcançado 
pela Usisaúde entre todos os monitoramentos 
divulgados pela ANS. 

Pesquisas de satisfação

A Usisaúde realiza ainda anualmente, em 
parceria com uma empresa especializada 
contratada, a sua Pesquisa de Satisfação. 
Na última edição, foram entrevistados 1.641 
beneficiários. O objetivo é avaliar a opinião 
dos diversos segmentos de clientes em 
relação ao plano de saúde, plano odontológico, 
programa de promoção da saúde e os canais 
de comunicação da operadora. No comparativo 
com 2013, a Usisaúde apresentou queda no 
índice geral de satisfação, que fechou em 74%. 

O resultado final, de acordo com a pesquisa, 
mostra que a diminuição nos índices de 
satisfação segue uma tendência de todo o 
mercado de saúde suplementar. Porém, 
mesmo com a redução nos índices da 
Usisaúde, ela encontra-se no mesmo patamar 
das operadoras que foram melhor avaliadas 
(Unimed BH e Bradesco Saúde). Os itens 
considerados mais críticos foram a dificuldade 
para marcação de consultas e os atendimentos 
em pronto-socorro.

Para o órgão regulamentador do governo, os 
objetivos primários deste índice consistem 
em monitorar e acompanhar indiretamente a 
evolução do risco assistencial das operadoras, 
por meio da identificação dos indícios de 
anormalidades administrativas e assistenciais, 
além de subsidiar a priorização das operadoras 
para realizar visita técnica e produzir um 
diagnóstico in loco das anormalidades 
sinalizadas nos indicadores. De acordo com a 
nota, variável entre 0 e 1, as operadoras são 
classificadas em risco: Baixo, Pré-moderado, 
Moderado e Alto.

O IDSS é conhecido como a nota das 
operadoras e considera os dados disponíveis 
nos sistemas da ANS para análise em quatro 
dimensões: Atenção à Saúde, Econômico e 
Financeira, Estrutura e Operação e Satisfação 
do Beneficiário.

O resultado de 0.7932 foi ainda o melhor 
desempenho da Usisaúde no IDSS nos últimos 
três anos. A nota varia entre 0 e 1 e é divulgada 
por operadora, de acordo com o porte e o 
segmento da empresa.

FAIXA DE AVALIAçãO IDSS

IDSS USISAúDE

0,7932

2014

0,7100

2013

0,7900

2011

0,7100

2011

quanto maior a posição no 
ranking, menor o indício de 
risco assistencial

EVOLUçãO DO íNDICE DE SATISFAçãO USISAúDE

74%78%74%71%

2014201320112011
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qualidade atestada na hora

Diariamente, os clientes Usisaúde também 
avaliam os atendimentos realizados nos CACs 
e lojas da Usisaúde, presencialmente, e pelo 
telefone, por meio das atividades do Call 
Center, avaliando a qualidade dos serviços 
prestados. O resultado de 2014 mostrou que, 
em um universo de 12.132 participantes, 96.04% 
aprovaram a performance dessas áreas. A 
melhor avaliação está relacionada à Recepção, 
com 97.71% na soma do percentual.

qualidade dos serviços (%)

Bom+ótimo Ruim+Regular

Recepção 97,71 2,29

Call Center 95,57 4,43

Vendas 95,44 4,56

Auditoria médica 93,39 6,61

96,04 3,96

Contatos no Fale Conosco: 1.329 
contatos, tempo médio de resposta 
de 51 horas, média de 11 mensagens/
mês e 5,25 mensagens/dia

Atendimentos presenciais nos postos 
de atendimento da Usisaúde: 62.533

Atendimento telefônico nos postos 
de atendimento da Usisaúde: 12.756

Cecilia Coutinho e Maurílio Gregório da Silva 
- Aposentados da Usiminas

Relatório de 
Gestão 2014

52

Apresentação

Gestão

HMC

Usisaúde

COI

CSFX

Segurança 
do Trabalho, 
Saúde Ocupacional 
e Meio Ambiente

Responsabilidade 
Social

Finanças

Conclusão



Relatório de 
Gestão 2014

53

Apresentação

Gestão

HMC

Usisaúde

COI

CSFX

Segurança 
do Trabalho, 
Saúde Ocupacional 
e Meio Ambiente

Responsabilidade 
Social

Finanças

Conclusão



Para a Fundação São Francisco Xavier, a 
atuação de excelência vai além da obtenção 
dos melhores indicadores de desempenho nas 
suas unidades. Alcançar o mais alto patamar 
na assistência prestada significa, também, 
aproximar cliente e prestador de serviços, 
viabilizando uma relação de respeito e de 
igualdade, na qual o usuário pode confiar ao 
profissional os cuidados com a sua saúde 
ou educação e obter desses prestadores de 
serviços o tratamento adequado, que evidencie 
a importância mútua desse encontro.

Saúde ao 
Sorrir

No Centro de Odontologia Integrada (COI), 
profissionais e beneficiários constroem, há 
mais de três décadas, uma relação segura e 
mais igualitária, com excelentes impactos para 
a promoção da saúde bucal. Ao unir experiência 
profissional, tecnologia avançada e atendimento 
humanizado no exercício da odontologia, o 
COI apresenta resultados que superam metas 
da Organização Mundial da Saúde, refletindo 
em sorrisos reluzentes para mais de 80 mil 
pessoas, assistidas nas áreas de promoção 
da saúde (prevenção), atenção básica, estética 
dental, odontopediatria, prótese, periodontia, 
cirurgia, ortodontia, implantodontia, 
endodontia, oclusão e reabilitação oral.

Jéssica Samury Teixeira - Cirurgiã Dentista |  Márcia 
Rossane Assunção Caldas - Paciente  |  Elisabete Mendes 
dos Santos - Auxiliar em Saúde Bucal

•	 80.113	Beneficiários

•	 47	Unidades	odontológicas	para	
atendimento

•	 Atuação	em	três	estados

•	 12	Especialidades	atendidas

•	 68	Cirurgiões-dentistas

•	 27	Técnicas	em	Saúde	Bucal

•	 75	Auxiliares	em	Saúde	Bucal

•	 45	Administrativo	e	apoio

Estrutura do COI 

•	 Clínica	sede	(bairro	Horto,	em	Ipatinga/MG)

•	 Unidades	de	atendimento

• Área interna do HMC

• Associação dos Aposentados (AAPI),

• Área industrial da Usina de Ipatinga

• Sede Usiminas (BH)

• Área industrial da Usiminas Mecânica 
(Ipatinga)

• Área industrial da Usina de Cubatão (SP)

• Área industrial da Soluções Usiminas, em 
Porto Alegre (RS)

Mais Vidas

A indiscutível qualidade na prestação dos 
serviços e o atendimento sempre humanizado 
aliados às implementações estratégicas para 
a prospecção de mercado surtiram efeito. Em 
2014, o COI comemorou o crescimento de sua 
carteira.

Em 2014, o COI realizou mais de 170 mil 
atendimentos, sendo 52 mil de promoção da 
saúde, 77 mil atendimentos programados e 
mais de 30 mil atendimentos de urgência.

Por meio de convênios firmados diretamente 
com empresas, o COI obteve crescimento 
de 70% no número de clientes de mercado, 
saltando de 14.123 vidas em 2013 para 24.025 
vidas em 2014. No geral, houve a ampliação de 
8,37% no número de vidas cuidadas pelo COI, 
totalizando mais de 80 mil beneficiários.

NúMERO DE VIDAS ATENDIDAS

Plano Odontológico

56.088

15.222

8.803

Pós-pagamento

Convênio PM

Total de 
beneficiários: 
80.113

Procedimentos 2014

Atendimentos Programados 
em Promoção da Saúde

52.002

Atendimentos Programados 
– Clínica Reabilitadora

77.984

Consultas em Ortodontia 8.383

Consultas em Reabilitação 
Oral e Implante

3.144

Atendimentos Não Programados 
(urgências, perícias, 
análises radiográficas)

30.393

Total 171.906
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EVOLUçãO DO TOTAL DA CARTEIRA DE CLIENTES

2013 2014

56.664 56.088

14.123

24.025

PLANO PLANO CONVÊNIOCONVÊNIO

Aumento de 8,37% no número de 
vidas em relação ao último ano

Novos contratos

Um dos contratos que mais impactaram na 
ampliação do número de beneficiários do COI 
foi firmado com o Instituto de Previdência dos 
Servidores Militares (IPSM). O credenciamento 
proporciona atendimento odontológico a 
militares (ativos e inativos/aposentados), 
dependentes e pensionistas, totalizando um 
público de mais de 8.000 clientes na região do 
Vale do Aço.

Outra conquista recente foi o aumento de 
clientes da Associação dos Aposentados e 
Pensionistas de Ipatinga (AAPI), que foi em 
torno de 8,9% com o incremento de 1.022 vidas, 
totalizando 12.517 vidas em 2014.

Saúde dos planos

O equilíbrio da equação custo sobre receita tem 
sido um dos maiores desafios da atualidade, 
nos mais variados segmentos. No COI, os 
índices de sinistralidade são acompanhados 
com critério e, conforme performance, 
aplicadas ações que minimizem impactos 
negativos, sem, no entanto, interferir na 
qualidade da assistência prestada. A diretriz de 
oferecer produtos e serviços de alto padrão e 
sem restrições ao beneficiário é priorizada.

SINISTRALIDADE

Planos Usiminas 69,6%

65,2% Planos Mercado
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SINISTRALIDADE PLANOS MERCADO

Usisaúde Dental
Mercado

SINISTRALIDADE PLANOS USIMINAS
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Usiodonto Top Usiodonto
Planos Usiminas Usiodonto Plus

Em 2014, a sinistralidade da carteira 
Usiminas manteve-se estável. No entanto, a 
sinistralidade dos planos de Mercado aumentou 
consideravelmente, principalmente por serem 
planos recém-contratados. A tendência dos 
planos odontológicos é uma maior utilização 
quando da sua contratação, em função de uma 
saúde bucal mais comprometida. A curva de 
gastos tende a normalizar após o primeiro ano.

íNDICE DE SATISFAçãO COI

75,83%
Ótimo

23,22%
Bom

0,11%
Péssimo

0,56%
Regular

0,28%
Nulo

A qualidade técnica dos serviços 
prestados e o acolhimento 
humanizado são diferenciais para 
o alcance de indicadores acima das 
metas estabelecidas

Satisfação almejada

A manutenção de resultados elevados na 
Pesquisa de Satisfação dos Clientes, ao 
longo dos anos, demonstra a consolidação de 
um trabalho de excelência. Realizada todos 
os meses e compilada ao final de 2014, a 
pesquisa contou com a participação de 7.492 
beneficiários e apresentou um índice de 99,05%.

índice de Retrabalho de 1,8% 

Mínimo de Retrabalho

Outro indicador que ratifica a atuação de alto 
padrão do COI e que vem superando metas 
estabelecidas é o índice de retrabalho. O 
resultado de 1,8% evidencia a qualidade técnica 
dos profissionais na conclusão eficaz dos 
tratamentos.

Diferencial em prevenção

A atuação efetiva do COI na promoção 
da saúde, em mais de três décadas 
de existência, trouxe importantes 
benefícios para a população do Vale do 
Aço. O trabalho preventivo de eficiência 
comprovada é realizado com 100% dos 
beneficiários residentes na região. O 
resultado se traduz em um baixo índice 
de incidência de cáries (CPO-D).
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NúMEROS GERAIS 2014

COIMAGEM

74.159 Radiografias

35.622 Radiografias 
Interproximais

90 Radiografias 
Oclusais

37.926 Radiografias 
Periapicais

521 Radiografias 
Extra Orais / 
Imagiologia

Orthophos XG 3D ready

O equipamento cumpre os requisitos de 
diagnóstico mais exigentes de endodontia, 
periodontia, implantologia, ortodontia 
e cirurgia. Com o módulo 3D agregado, 
aumenta a confiança no diagnóstico 
em casos desafiadores e abre novas 
possibilidades de intervenção nessas 
especialidades. 

•	 Telerradiografia	odontológica

•	 Radiografia	panorâmica

•	 Tomografias

•	 Documentação	ortodôntica

COIMAGEM 

Evoluir para aproveitar as oportunidades 
que se apresentam no mercado, com foco na 
captação de novos clientes, no aprimoramento 
das atividades e na qualidade dos serviços 
prestados. A expansão da Clínica de Imagem 
e Documentação Ortodôntica do COI, o 
COIMAGEM, com a incorporação de novas 
tecnologias e a oferta de novos exames, resulta 
do planejamento estratégico desenhado para a 
unidade de odontologia da Fundação.

Além das radiografias intrabucais 
(periapicais, bite-wings e oclusais) já 
disponibilizadas, em 2014 o COI passou a 
oferecer serviços de radiologia extrabucal 
(panorâmica e telerradiografia), tomografias 
computadorizadas, documentação ortodôntica 
e imagiologia. 

Ao ofertar exames em formato digital em 3D e 
alta definição, a área de imaginologia do COI se 

posiciona como referência em seu segmento, 
aliando equipe técnica experiente aos mais 
avançados aparatos tecnológicos.

O resultado da incorporação tecnológica e 
oferta de novos exames pode ser traduzido em 
números.

Ações que agregam qualidade

Capacitações

O aprimoramento técnico-profissional é 
diretamente proporcional à qualidade dos 
serviços ofertados. Durante todo o ano foram 
ministrados mais de 30 treinamentos, para 
todas as equipes de trabalho de COI. As 
abordagens, desenvolvidas por profissionais 
externos, equipe de Recursos Humanos da 
Fundação ou pelos próprios colaboradores do 
COI, contribuíram para reciclagem e evolução 
contínua do efetivo.

Entre os principais treinamentos, destacam-se:

•	 Curso Modular de Prótese Fixa Unitária

Com foco no fortalecimento do seu 
diferencial competitivo, em um total de 60 
horas/aula, o aperfeiçoamento teórico-
prático abordou as várias técnicas de 
preparos dentais para a confecção de 
restaurações protéticas, técnicas de 
moldagem, ajustes da oclusão dentária 
e qualidade estética final. A equipe de 
profissionais concluiu o curso com êxito, 
tornando-se ainda mais preparada para 
atender às necessidades de seus clientes.

•	 Situações de Emergência no Consultório

Ministrado para todo o corpo clínico do 
Centro de Odontologia Integrada, o curso 
teve como objetivo preparar o cirurgião 
dentista para reconhecer e executar 
medidas de suporte básico de vida, bem 
como aprimorar-se na administração de 
medicamentos e manuseio de equipamentos 
específicos. Possibilitou ainda a revisão de 
conceitos e aplicação prática para maior 
segurança na assistência  aos seus clientes. 

Lembrete via SMS

Os recursos tecnológicos são importantes 
aliados na busca por uma atuação de 
excelência. Sempre atento às ferramentas que 
podem contribuir para a alta performance, em 
2014 o COI passou a recorrer às mensagens 
de texto enviadas por meio da telefonia celular 
(SMS) para lembrar seus clientes sobre 
atendimentos e consultas. A implantação 
contribui para reduzir as faltas dos usuários, 
que podem impactar no andamento dos 
tratamentos.

Tendo agendado alguma consulta 
antecipadamente, o cliente 
recebe mensagem com um dia de 
antecedência, lembrando-o do seu 
compromisso

NúMERO DE RADIOGRAFIAS

2011 2012 2013 2014

74.159
69.07766.624

58.899

Aumento acumulado superior a 
25%, nos últimos quatro anos

Uma evolução expressiva, que acompanha a 
tendência dos últimos anos.

Plantão 24 horas

Serviço diferenciado oferecido pelo COI, em 
2014, o Plantão 24 horas, que disponibiliza 
profissionais para atendimento em casos de 
urgência odontológica, passou a ser realizado 
na Unidade I do Hospital Márcio Cunha, 
proporcionando mais comodidade aos usuários. 

Nº de consultas realizadas pelo 
plantão 24h em 2014: 558 

Principais procedimentos realizados 

•	 Restauração	temporária	/	tratamento	
expectante

•	 Recimentação	de	trabalhos	protéticos

•	 Pulpectomia	

•	 Restauração	em	resina	fotopolimerizável

•	 Colagem	de	fragmentos	dentários	
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Resultados na implantodontia 

Atenta às necessidades e anseios da 
comunidade Usiminas e demais clientes, a 
Fundação São Francisco inova para oferecer 
soluções em odontologia. Ao incorporar os 
implantes dentários ao portfólio de produtos 
e serviços, ainda em 2010, o COI passou a 
complementar o programa de promoção da 
saúde, já consolidado como um trabalho de 
excelência. Os bons resultados apresentados 
nos últimos anos na especialidade ratificam 
a decisão acertada do COI em ampliar sua 
atuação.

Realizadas 965 
cirurgias de implante 
desde o início da oferta 
da modalidade de 
atendimento 

“Nosso grande diferencial é a 
integração dos serviços na clínica, 
que permite o acompanhamento 
multidisciplinar do paciente, de 
maneira a atender todas as 
necessidades odontológicas, 
identificando os problemas e 
propondo soluções.”

GILSON BARBOSA DE SOUzA 
GERENTE DE ASSISTêNCIA ODONTOLóGICA

Destaque

Em 2014, os colaboradores do COI, Marco 
Túlio Lima, Jonatan Martins Ribeiro e 
Carlos Antônio de Souza, receberam o 
certificado de Avaliadores da Organização 
Nacional de Acreditação (ONA), após 
curso realizado em Belo Horizonte.

José Luiz de Assis - Cirurgião Dentista 

Resultados na implantodontia 

Atenta às necessidades e anseios da 
comunidade Usiminas e demais clientes, a 
Fundação São Francisco inova para oferecer 
soluções em odontologia. Ao incorporar os 
implantes dentários ao portfólio de produtos 
e serviços, ainda em 2010, o COI passou a 
complementar o programa de promoção da 
saúde, já consolidado como um trabalho de 
excelência. Os bons resultados apresentados 
nos últimos anos na especialidade ratificam 
a decisão acertada do COI em ampliar sua 
atuação.

Realizadas 965 
cirurgias de implante 
desde o início da oferta 
da modalidade de 
atendimento 

“Nosso grande diferencial é a 
integração dos serviços na clínica, 
que permite o acompanhamento 
multidisciplinar do paciente, de 
maneira a atender todas as 
necessidades odontológicas, 
identificando os problemas e 
propondo soluções.”

GILSON BARBOSA DE SOUzA 
GERENTE DE ASSISTêNCIA ODONTOLóGICA

Destaque

Em 2014, os colaboradores do COI, Marco 
Túlio Lima, Jonatan Martins Ribeiro e 
Carlos Antônio de Souza, receberam o 
certificado de Avaliadores da Organização 
Nacional de Acreditação (ONA), após 
curso realizado em Belo Horizonte.

José Luiz de Assis - Cirurgião Dentista 

Melhorias estruturais

Em 2014, o COI concluiu importantes melhorias 
em sua estrutura física:

•	 Construção	da	sala	para	armazenamento	de	
prontuários.

•	 Ampliação	e	revitalização	da	Central	de	
Materiais Esterilizados (CME)

•	 Revitalização	do	Auditório.

•	 Nova	fachada	da	Clínica	de	Promoção	da	
Saúde

•	 Instalação	do	Sistema	de	Sonorização	COI,	
que possibilita, além da música ambiente, 
a divulgação de avisos, chamadas de 
marketing interno (FSFX e COI) e divulgação 
de dicas de saúde bucal.

Estratégias de Comercialização

Para manter-se sustentável e competitivo, 
em um cenário cada vez mais desafiador, o 
Centro de Odontologia Integrada desenvolve 

Empresas que contrataram o plano 
Usisaúde Dental a partir do Café 
Empresarial COI: 

•	 Sonzaço

•	 Eletrilar

•	 Empso	Elevadores

•	 A	Fonte	Água	Mineral

ações de divulgação do seu portfólio e 
incremento da comercialização dos Planos 
Usisaúde Dental. O Café Empresarial COI foi 
adotado com uma estratégia de aproximação 
com o segmento empresarial do Vale do Aço, 
no qual, bimestralmente, representantes 
do setor são convidados a visitarem as 
instalações do Centro, bem como sua estrutura 
organizacional, produtos e serviços. O 
momento de diálogo e confraternização tem 
gerado bons resultados.

Celi Geani Beline dos Santos – Auxiliar em Saúde Bucal  |  Virgínia Nunes da Silva - Auxiliar em Saúde Bucal 
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A responsabilidade com o desenvolvimento 
humano, o respeito ao próximo e o compromisso 
com a promoção do equilíbrio social. Esses são 
os pilares que sustentam a filosofia do Colégio 
São Francisco Xavier (CSFX), um instituição de 
ensino que, há mais de 50 anos, contribui para 
a formação educacional, profissional e social de 
crianças, jovens e adultos de todo o Vale do Aço. 

Ao exercer as diretrizes de qualidade máxima, 
herdadas de sua instituidora, a Usiminas, e 
aprimorada em conjunto com a Fundação, 
tornou-se modelo de excelência em ensino, com 
atuação reconhecida em Minas Gerais e também 
no Brasil. Hoje, o Colégio São Francisco Xavier 
emerge como uma instituição diferenciada em 
um cenário ainda desafiador para as escolas 
públicas e privadas, proporcionando educação 
de qualidade, embasada no conhecimento, 
na solidariedade e na responsabilidade com 
a formação de indivíduos cada vez mais 
preparados para os desafios do amanhã.

Educação que 
transforma

Certificação ISO 9001

•	 2	unidades

•	 11	laboratórios

•	 64	salas	de	aula

•	 128	professores

•	 116	profissionais	da	equipe	
administrativa

3.251 alunos em 2014

•	 237	Educação	Infantil

•	 630	Ensino	Fundamental	I

•	 682	Ensino	Fundamental	II

•	 576	Ensino	Médio

•	 947	Cursos	Técnicos

•	 179	Alunos	em	extensão	–	
Pós-Graduação e MBA

Bolsas

•	 597	alunos	Bolsa	Filantropia*

•	 297	alunos	Bolsa	Usiminas	
e	Usiminas	Mecânica*

•	 16	alunos	Bolsa	FSFX*

*	Alunos	bolsistas	–	considerando	quantidade	
que passou pelo Programa em 2014

Victor Hugo Rodrigues Ferreira e Pedro Paulo Bonfim Martins 
de Almeida - Alunos do 3º ano EM em 2014

O Colégio fechou o ano letivo de 2014 com a capacidade produtiva em 
95,2%, para uma meta de 95%. O efetivo escolar ao final de 2014 chegou a 
3.251 alunos, o que representou um aumento de 4,5% em relação a 2013, 
envolvendo todos os níveis

Educação Continuada 

Masters são cursos de pós-graduação 
lato sensu voltados para executivos, 
empreendedores e gerentes corporativos 
que buscam ampliar os conhecimentos 
visando ç inovação e alta performance 
organizacional e pessoal. Em 2014, 
os cursos oferecidos foram: MBA em 
Gestão Estratégica de Negócios; MBA em 
Gestão Estratégica de Finanças e MBA 
em Gestão Estratégica de Pessoas.

MBA em Gestão de Saúde

Preparar profissionais para atuar nas 
organizações de saúde pública e privada, 
desenvolvendo e potencializando a visão 
estratégica sobre regulação, auditoria, 
monitoramento, avaliação, negócios, mercados, 
concorrência e processos decisórios. Realizado 
em parceria com a Faculdade de Ciências 
Médicas/Fundação Educacional Lucas 
Machado (Feluma), de Belo Horizonte (MG), 
o curso MBA em Gestão de Saúde tem como 
foco a promoção de melhores resultados 
no planejamento, organização e liderança, e 
permite ao profissional maior eficiência na 
administração das organizações em saúde. 
Em 2014, o curso enfatizou “Auditoria”, com a 
participação de 28 profissionais.

A iniciativa reforça o compromisso do 
CSFX em apoiar a formação de gestores 
para a região do Vale do Aço.

PUC Minas e CSFX

O sucesso da parceria entre o Colégio São 
Francisco Xavier e a Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais (PUC Minas) se 
renovou. A implantação do polo de Educação 
Continuada Presencial e de Ensino à Distância 
nas instalações do próprio CSFX viabilizam 
cursos de pós-graduação nas modalidades 
Presencial e à Distância nas áreas da 
Saúde, Educacional, Empresarial, Direito e 
Engenharia. A parceria alia corpo docente 
capacitado e materiais de qualidade à ampla 
infraestrutura física e tecnológica do Colégio 
São Francisco Xavier.

Ensino diferenciado

Cerca de 260 alunos passaram pelos 
cursos de Pós e MBA oferecidos pela 
PUC Minas em parceria com o CSFX. 
Desses, 119 concluíram o curso até o 
final do ano letivo
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Enem: um novo salto nos resultados

A vocação do Colégio em preparar alunos em 
alto nível para as melhores universidades do 
país foi ratificada no último ciclo do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem). Na lista dos 
melhores entre os melhores, feita pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
(Inep) para divulgação do resultado do Enem 
2013, o CSFX subiu três posições no ranking 
regional e passou a figurar na 2ª colocação do 
Vale do Aço. 

Divulgado em dezembro de 2014, o resultado do 
exame apresentou novidades quanto à análise 
comparativa das notas entre as escolas. Entre 
elas, o novo cálculo das médias das escolas, 
que agora considera apenas o resultado nas 
provas objetivas dos 30 melhores alunos de 
cada instituição. Foi a primeira vez que o Inep 
utilizou tal método de comparação, que passou 
a observar o porte da escola. Instituição com 
maior número de alunos que realizaram o 
exame na região (222 inscritos), o CSFX obteve 
nessa avaliação 813,57 pontos, como média da 
nota dos 30 melhores alunos. A média da nota 
de redação deles foi ainda maior, de 901,25. 

O novo critério, com a apresentação da média 
dos 30 melhores alunos de cada escola, 
deixou as análises comparativas mais justas 
e equilibradas entre escolas de tamanhos 
diferentes. Afinal, comparar escolas que têm 
muitos alunos com unidades pequenas acabava 
sendo favorável para as que têm menos alunos, 
uma vez que a média destas tendia a ser maior. 
Além disso, a mudança ajuda a corrigir uma 
distorção utilizada e disseminada nos últimos 
anos, erroneamente, por diversas instituições 
do país, que se utilizavam o resultado do Enem 
para ações mercadológicas distorcidas e, 
até mesmo, para artimanhas jurídicas, como 
a criação de um novo CNPJ e a separação 
de alunos dentro de uma mesma escola. 
A comparação, agora equilibrada entre as 
instituições, comprova a grandeza do CSFX ao 
longo de seus mais de 50 anos de existência, 
tanto em tamanho e número de alunos quanto 
em resultados de qualidade.

Enem 1500 

Em um cenário de inserção em instituições de 
ensino cada vez mais competitivo e desafiador, 
estar preparado faz toda a diferença. O 
Colégio São Francisco Xavier, em parceria 
com o Sistema de Ensino Poliedro, prepara 
alunos para a maior prova de seleção para 
universidades federais do país, por meio do 
curso Enem 1500. A iniciativa propõe ao aluno 
a resolução de 1.500 questões no formato 
das provas do Enem, em todas as áreas do 
conhecimento. O curso é um diferencial no 
Ensino Médio do CSFX, proporcionando aos 
alunos uma bagagem de conhecimento que 
contribua para a sua entrada na Educação 
Superior.

2º lugar geral e em 
redação no Vale do Aço

CSFX e Poliedro

A adoção de parceiros estratégicos pode ser 
decisiva na obtenção dos melhores resultados. 
O Colégio São Francisco Xavier integra, desde 
2014, a rede de parceiros do Sistema de Ensino 
Poliedro, referência nacional em resultados 
positivos nos exames vestibulares e líder 
em aprovações no Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica (ITA) e em Medicina, no Estado de 
São Paulo. O vínculo com a rede se traduz em 
material didático e todo o suporte pedagógico da 
marca, por meio de produtos e serviços como 
palestras, aulas específicas à distância, oficinas, 
consultoria e apoio ao planejamento, entre 
outras atividades, que intensificam a preparação 
dos alunos para os processos seletivos. 

Entre os mais de 13 mil alunos participantes, 
de 105 unidades parceiras do Poliedro, em 
20 estados brasileiros e, até, uma unidade no 
Japão, em 2014, o Colégio São Francisco Xavier 
se destacou no Simulado Nacional Poliedro, 
ao posicionar estudantes no ranking dos 10% 
melhores no exame.

A tradição do Colégio São Francisco Xavier se 
une ao arrojo do Sistema Poliedro. Em todas as 
atividades, os profissionais envolvidos trabalham 
questões em um nível de contextualização 
praticado pelo Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem), fazem uso de diversos recursos visuais 
e midiáticos e textos multimodais, amparados 

pelos gêneros discursivos que circulam nas 
esferas sociais com as quais os alunos têm 
contato e que expressam situações reais. Isso 
demonstra que estamos alinhados às tendências 
educacionais e em sintonia com as exigências 
do Ministério da Educação e dos exames 
vestibulares mais concorridos do Brasil.

SIMULADO NACIONAL POLIEDRO – 2014
3ª SéRIE – ENSINO MéDIO

CLASSIFICAçãO CSFX RESULTADO DESTAqUE

Mar/2014 26º Sete alunos classificados entre os 10% melhores resultados, no âmbito nacional

Mai/2014 7º Aluno classificado em 1º lugar nacional e 23 alunos classificados entre os 10% melhores 
resultados, no âmbito nacional

Jun/2014 10º 15 alunos classificados entre os 10% melhores resultados, no âmbito nacional

Ago/2014 17º Oito alunos classificados entre os 10% melhores resultados, no âmbito nacional

Out/2014 9º 26 alunos classificados entre os 10% melhores resultados, no âmbito nacional

Poliedro: no 2º Ciclo Simulado Enem/Poliedro, 23 alunos do 
CSFX gravaram seus nomes entre os 10% melhores na prova
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Orientação Profissional

Idealizado para orientar os alunos na 
realização de uma escolha profissional 
consciente e adequada a seu projeto de vida, 
o Projeto de Orientação Profissional é mais 
um diferencial do Colégio São Francisco 
Xavier. Trata-se de uma iniciativa de estímulo 
ao autoconhecimento, para que o aluno 
possa perceber seus interesses, aptidões 
e habilidades. No projeto, os alunos da 
2ª Série do Ensino Médio participam de 
palestras, seminários, debates, exposições de 
universidades, visitas às empresas parceiras e 
realizam o teste vocacional.

Entre jovens e adultos, 
aproximadamente 190 foram 
matriculados no Curso de Inglês do 
CSFX em parceria com o Greenwich 
Schools, em 2014

Idiomas

Desenvolver nos alunos habilidades de fala, 
escrita, leitura e compreensão oral da língua 
inglesa. A parceria entre o CSFX e o Greenwich 
Schools resulta em uma equipe diferenciada de 
professores e aulas ministradas em tablets. O 
curso atende estudantes de todas as idades e é 
aberto, também, à comunidade.

Olimpíadas do Conhecimento

A busca contínua pela renovação da prática 
de ensino, na qual os laços afetivos entre 
instituição e aluno são fundamentais para a 
consolidação do conhecimento debatido em sala 
de aula, exige da instituição iniciativas atrativas 
e interativas. No Colégio São Francisco Xavier, 
a Turma Olímpica extrapola os limites da sala, 
envolvendo os alunos do Ensino Fundamental 
II e Ensino Médio em atividades que trazem 
conteúdos sobre as disciplinas envolvidas. As 
vivências são pautadas no trabalho em equipe 
e no desenvolvimento das tarefas e despertam 
os participantes para um universo mais 
competitivo, acadêmico e social.

O resultado de todo esse trabalho são as 
dezenas de conquistas em ouro, prata e bronze 
em diversas Olimpíadas. 

•	 32	alunos	premiados	na	Olimpíada	Brasileira	
de Astronomia e Astronáutica (OBA), que 
reuniu 800 mil estudantes de 9 mil escolas, 
sendo oito de ouro, 14 de prata e 10 de 
bronze.

•	 Da	OBA,	sete	alunos	do	CSFX	foram	
pré-selecionados para integrar a equipe 
que representará o Brasil na Olimpíada 
Internacional de Astronomia e Astrofísica 
(IOAA, sigla em inglês) e na Olimpíada Latino-
Americana de Astronomia e Astronáutica 
(OLAA). 

•	 Três	alunos	conquistaram	medalhas	de	ouro	
na 8ª Mostra Brasileira de Foguetes, que 
reuniu 600 alunos de todo o país.

•	 Três	alunos	medalhistas	de	prata	na	
Olimpíada Nacional em História do Brasil 
(ONHB).

•	 Dois	alunos	conquistaram	medalha,	uma	
de prata e uma de bronze, na Olimpíada 
Mineira de Química, além de outros dois que 
receberam menções honrosas.

Projeto Poesia 

O encantamento com as palavras é, também, 
uma das portas para o conhecimento. O 
Projeto	Poesia,	realizado	com	alunos	do	5º	
ano do Ensino Fundamental, tem foco no 
desenvolvimento da leitura e da escrita, ao 
permitir que, por meio da poesia, os estudantes 
se apropriem da linguagem literária. De 
forma lúdica, pelo canto e pela mensagem, os 
estudantes se familiarizam com a linguagem 
poética, despertando para o prazer de ler, ouvir 
e produzir poemas.

CSFX Integral

Opção de acompanhamento pedagógico 
oferecida	aos	alunos	do	Maternal	ao	7º	ano	
do Ensino Fundamental II, com o objetivo de 
incentivá-los a agir e transformar a realidade, 
o CSFX Integral possibilita ao aluno ser 
o condutor do próprio saber, por meio do 
estudo orientado. Ao criar rotinas de estudo, 
proporcionar momentos de lazer e cultura, o 
estudo de outra língua, o incentivo à prática 
de esporte, visitas culturais e projetos que 
contribuam para a formação de valores, a 
instituição fortalece, no aluno, os pilares da 
educação: aprender a ser, aprender a fazer, 
aprender a conhecer e aprender a conviver. 
O CSFX Integral reúne momentos que 
garantem atividades de âmbito intelectual, 
físico, artístico, lúdico e cultural. Tudo isso 

Escola de Esportes

Tão importante quanto ensinar a ler e a 
escrever é formar jovens e adultos com valores 
sólidos, que compreendam a importância da 
amizade, da vida em sociedade e do trabalho 
em equipe. Pensando nisso, a Escola de 
Esportes do Colégio São Francisco Xavier 
busca valorizar as atividades físicas como 
forma de melhorar a saúde e a qualidade 
de vida dos seus alunos. A iniciativa alia 
esporte e educação e oferece às crianças 

Fernanda Feliciano de Oliveira - Aluna do 4º ano EF

com o acompanhamento constante da equipe 
pedagógica, que não perde de vista a parceria 
com o aluno para obter um bom rendimento 
escolar. Para 2015, o CSFX Integral ampliará 
a	oferta	para	alunos	até	o	8º	ano	do	Ensino	
Fundamental. Relatório de 
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Aberto à comunidade, a Escola de 
Esportes agrupa os participantes 
por faixa etária, realizando, 
anualmente, uma bateria de 
testes de aptidão física sugerida 
pelo Projeto Esporte Brasil 
(PROESP–BR), para acompanhar o 
desenvolvimento físico.

e aos adolescentes, em horário extraturno, 
atividades físicas e recreativas orientadas pelos 
profissionais do colégio, com embasamento 
teórico, despertando o interesse para o 
esporte. São quatro modalidades: judô, dança, 
balé, futsal e futebol society.

Destaque

 O incentivo à prática de esportes 
contribui para a revelação de grandes 
talentos. Um bom exemplo é a 
aluna do CSFX, Ramoni Valadares 
Toledo, campeã, em 2014, nos Jogos 
Escolares de Minas Gerais, campeã 
do Campeonato Sul-Americano sub-13 
do	Judô,	realizado	no	Peru,	e	5º	lugar	
nos Jogos Escolares da Juventude, a 
maior competição estudantil do país, 
realizado em Londrina, no Paraná.

Bolsa Social

Por meio do Programa de Bolsa Social, em 
2014, 597 alunos foram beneficiados com 
bolsa de estudo integral no CSFX: Ensino 
Fundamental, Ensino Médio e Técnicos em 
Enfermagem, Análises Clínicas, Mecânica, 
Informática, Segurança do Trabalho e 
Administração. Desse total, 294 foram 
contemplados com o benefício no ano (novatos).

O Programa de Bolsa Social teve início em 
1999, abrangendo o Ensino Regular (Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) 
e, em 2012, foi implantado no CSFX Técnico 
(Educação Profissional Técnica de Nível Médio).

O compromisso da Fundação São Francisco 
Xavier com o desenvolvimento humano 
perpassa ações de qualificação profissional, 
visto que esse é um pré-requisito cada vez mais 
essencial para a entrada dos profissionais no 
mercado de trabalho. No Colégio São Francisco 
Xavier, iniciativas de acesso gratuito ou de 
bolsas parciais têm realizado o sonho de jovens 
e adultos de estudar em uma instituição que é 
referência em ensino.

Mais acesso ao 
ensino de qualidade

Por meio do Pronatec, estudantes da região 
têm a oportunidade de realizar o sonho de 
estudar no Colégio São Francisco Xavier, com 
educação profissionalizante de qualidade. 
Dessa forma, o ensino do colégio, que é 
referência na região, está mais acessível para 
todos que desejam buscar capacitação e trilhar 
um futuro de conquistas.

Pronatec e PEP

Com o objetivo de facilitar o acesso ao ensino 
de qualidade para estudantes de Minas 
Gerais e do país, o Programa de Ensino 
Profissionalizante (PEP), do Governo do Estado, 
e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec), do Governo 
Federal, ampliaram a oferta de cursos de 
educação profissional e tecnológica do CSFX. 
Habilitado pelo programa, o Colégio ofertou 
vagas com bolsas integrais, nos cursos 
técnicos em Análises Clínicas, Enfermagem, 
Informática, Segurança do Trabalho e 
Mecânica.

Em 2014, 332 alunos 
foram matriculados 
com o auxílio do 
Pronatec

Formatura dos alunos do Curso Técnico em Administração
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Educação na era tecnológica

Na atualidade, o uso da internet torna-se 
cada vez mais habitual nos processos social, 
educativo e de entretenimento, sendo um 
espaço aberto no qual circula todo tipo de 
informação e intenção. No intuito de orientar 
pais, educadores, estudantes e a comunidade 
sobre a responsabilidade legal dos pais, o 
papel do jovem e da escola no processo de 
educação, uso ético e seguro da tecnologia, o 
Colégio São Francisco Xavier trouxe, em 2014, 
uma das maiores especialistas em Direito 
Digital do Brasil, Patricia Peck, para ministrar 
a palestra “Se liga no legal! A educação na era 
tecnológica”. O evento, destinado a alunos e 
familiares, também foi aberto à comunidade e 
contou com um público de 600 pessoas.

Workshop Inovação e 
Empreendedorismo  

Em 2014, a grade de treinamentos da equipe 
Pedagógica e Administrativa do CSFX incluiu 
o workshop Inovação e Empreendedorismo, 
com foco no setor Educacional. Ministrado 
pelo consultor de empresas e professor 
da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Wagner 
Cardoso de Pádua Filho, abordou temas 
como “Cenários para o século XXI”, 
“Empreendedorismo no setor educacional”, 
“Como criar empreendedores de alto 
impacto”, “A visão do empreendedorismo 
nas organizações”, “Desenvolvendo a cultura 
do empreendedorismo nas organizações” e 
“Empreendedorismo e Inovação”. No total, 35 
profissionais participaram do evento.

Aprimoramento contínuo

A advogada Patrícia Peck, uma das maiores especialistas em Direito Digital do Brasil, 
conversou com alunos e pais na palestra Se liga no legal

Na trilha do sucesso

Manter uma equipe de profissionais engajados 
e motivados é uma das estratégias adotadas 
pelo Colégio São Francisco Xavier para 
ofertar, sempre, o ensino de qualidade. Com 
o tema “Na trilha do sucesso”, colaboradores 
do Colégio participaram de um treinamento 
especial com a intenção de alinhar as 
barreiras encontradas ao longo do caminho 
em direção aos desafios vivenciados no dia 
a dia de trabalho. A palestra motivacional 
proporcionou momentos de reflexão e relatos 
de experiências. Ao aliar metáfora à realidade, 
os colaboradores realizaram um trekking de 

Revitalização

Em 2014, cores novas e vibrantes tornaram 
as partes externas e internas do Colégio 
São Francisco Xavier ainda mais jovens e 
descontraídas. A revitalização, formatada 
a partir da sugestão dos próprios alunos, 
valorizou a identidade da marca do CSFX e 
facilitou o reconhecimento do Colégio, além de 
dar destaque ao projeto arquitetônico.

regularidade, atividade esportiva que consiste 
em trilhas e caminhadas promovidas em 
contato direto com a natureza.

Colaboradores do CSFX realizaram um trekking no treinamento Na trilha do sucesso
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Iniciativas que 
fazem história

Tradição solidária

Diversão aliada à formação humana. Realizado 
há mais de 20 anos, o Arraiá do São Chico 
mobiliza alunos, familiares e comunidade 
em uma tradicional festa junina, na qual as 
barracas de comidas típicas são cedidas para 
entidades da região, para a arrecadação de 
fundos para os investimentos necessários às 
instituições. O Arraiá Solidário é mais uma 
oportunidade de tornar o nosso aluno sensível 
às questões que vão além dos conteúdos 
acadêmicos.

Objetivos

•	 Desenvolver	o	senso	de	cidadania	
e responsabilidade social.

•	 	Cultivar	o	exercício	de	uma	
moral humanitária.

•	 Exercitar	o	sentimento	de	
indignação diante das injustiças.

•	 Perceber	as	possibilidades	e	
oportunidades de iniciativa para 
a prática do bem, a partir de 
exemplos mundiais e locais.

Alunos no Arraiá do São Chico

Vitrine técnica

Inovação, criatividade e tecnologia são 
atributos sempre em destaque na Feira 
Técnica do Colégio São Francisco Xavier. 
O evento foi palco para a apresentação de 
trabalhos desenvolvidos por alunos dos 
Cursos Técnicos de Administração, Análises 
Clínicas, Enfermagem, Informática, Mecânica e 
Segurança do Trabalho.

Amigos da Filosofia

Recriado a partir do programa Práticas e 
Ideias que Transformam, da Fundação São 
Francisco Xavier, o projeto Gaia foi um dos 
grandes vencedores da 5ª edição do Troféu 
Amigos da Filosofia, da Editora Sophos, entre 
49 escolas de todo Brasil. A iniciativa trabalha 
a consciência ecológica dos alunos a partir da 
reciclagem e do tratamento de óleo de cozinha. 
O	projeto	reuniu	alunos	do	5º	ano	do	Ensino	
Fundamental do CSFX, que, durante dias 
seguidos, imergiram em questões referentes 
à sustentabilidade e poluição. Além da 

Jovens lideranças

O Projeto Jovens Lideranças do Bem reúne 
alunos	do	1º	ano	do	Ensino	Médio	com	
o objetivo de estimular nestes jovens o 
desenvolvimento de valores como respeito, 
justiça, solidariedade e responsabilidade 
social. Ao longo do ano, os alunos visitaram 
instituições que atendem a pessoas carentes 
da região do Vale do Aço, oferecendo-lhes 
doações e atividades de descontração. Além 
disso, eles também criaram uma fanpage para 
a divulgação dos trabalhos realizados pela 
Creche Comunitária Zilda Arns.

reflexão sobre a reciclagem e conscientização 
ambiental, os participantes mobilizaram a 
comunidade, arrecadando óleo saturado para 
reciclagem. O óleo recolhido, transformado em 
biodiesel, é revertido em material de limpeza 
que é doado para entidades beneficentes.

•	 Trabalhar	o	senso	de	tolerância	
e respeito à diversidade.

•	 Priorizar	o	aspecto	humano	e	
espiritual, em detrimento do material.

•	 Cultivar	a	solidariedade	e	
protestar contra a indiferença.

Ações realizadas

•	 Patrulha	da	Alegria	–	Visita	aos	
internos do Setor de Pediatria 
do Hospital Márcio Cunha – 
Brincadeiras com as crianças.

•	 Visita	às	creches	(brincadeiras	e	
festas) e apadrinhamento de crianças.

•	 Visita	à	Casa	da	Esperança.

•	 Visita	à	instituição	Amigo	Cão.

•	 Visita	à	Pastoral	da	Criança.

•	 Moradores	de	rua	do	Bairro	Iguaçu	
e entrega de roupas e alimentos.

•	 Reforma	do	espaço	físico	e	construção	
de uma Brinquedoteca para a Creche 
Casa de Apoio Amor e Caridade 
Lar da Criança, no Bairro Ideal.

•	 Projeto	Poesia	–	Recital	de	
Poesias no Espaço da Escola e 
apresentação do Grupo “Se Toque”.

•	 Criação	de	fanpage da Creche 
Comunitária Zilda Arns para 
a divulgação dos trabalhos 
realizados pela instituição.

•	 Visita	ao	Lar	dos	Velhos	“Paulo	de	
Tarso”: momento musical (violão), 
pintura das unhas, entrega de 
fraldas geriátricas e de material de 
higiene, arrecadados pelos alunos.

•	 Campanha	de	arrecadação	de	
alimentos e leite para a “Casa 
Caminheiros de Jesus”.

Coleta Seletiva

Ciente de que os educadores e as escolas 
são os parceiros primordiais no processo de 
difusão de novos comportamentos e atitudes, 
o CSFX se propõe, mais uma vez, a ser 
referência em atitude para a sustentabilidade 
e responsabilidade cidadã. Ao adotar a coleta 
seletiva de forma integrada, o Colégio promove 
a conscientização de alunos, professores e 
comunidade para o consumo responsável, a 
redução do desperdício de recursos naturais e 
o respeito à natureza. A proposta, desenvolvida 
por uma equipe de professores da área de 
Humanas e de Biológicas, assume a missão de 
formar tecnicamente os demais colaboradores 
da escola. As primeiras etapas do projeto – 
obter o apoio da direção, formar comissão 
interna, conhecer o lixo da escola, planejar 
lixeiras padronizadas, definir instituição 
parceira para a retirada dos resíduos, definir 
forma e local de armazenamento e planejar 
ações de educação ambiental – já foram 
concluídas com êxito, em 2014. O lançamento 
do programa e a avaliação dos primeiros 
resultados, com adequações necessárias, 
estão previstos para 2015.

Colaboradores participam do projeto
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Em uma instituição em que todas as ações 
convergem para a promoção da saúde e da 
educação, com o objetivo maior de valorização 
do ser humano, o olhar cuidadoso para 
a segurança, o bem-estar e os recursos 
naturais que asseguram a sobrevivência do 
homem é essencial. O Serviço de Segurança 
do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio 
Ambiente da Fundação São Francisco Xavier 
atua na prestação de serviços dessas 
importantes áreas, aliando ações eficientes à 
cultura de sustentabilidade, tanto nos demais 
setores de negócio da Fundação quanto 
nas empresas das quais é contratada.

Com toda a 
segurança e 
muito bem-estar

O resultado da atuação comprometida de 304 
profissionais da superintendência se traduz 
em conformidades legais, vidas resguardadas, 
recursos utilizados de forma mais racional e 
a ampliação de uma consciência que tem, no 
desenvolvimento sustentável e na proteção 
das pessoas, o único caminho para o futuro.

A Fundação mantém serviços de saúde 
ocupacional para os empregados da FSFX, 
Usiminas, empresas do mercado e clientes 
de outras regiões do Estado, além de realizar 
treinamentos de medicina ocupacional e de 
segurança do trabalho.

Sulyane Alves Freitas, Rosilane Soares Silva e éverton 
Silva Araújo - Técnicos em Segurança do Trabalho

Em 2014, 91 empresas, de 17 
cidades, contaram com a atuação 
desse serviço da FSFX, com um 
total de 60.101 vidas beneficiadas

Atuação diferenciada

O SESMT – Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e Medicina do 
Trabalho - foi implantado na Usina de Ipatinga, 
ainda em 2006, para atender aos profissionais 
das prestadoras de serviços da Usiminas, e 
envolve atividades permanentes de prevenção 
de acidentes e promoção da saúde. A atuação 
da FSFX é feita por meio de uma estrutura 
mantida pela instituição dentro da empresa 
e que assegura, entre outras atividades, a 
análise critica dos resultados de segurança 
e requisitos legais; o acompanhamento dos 
resultados das taxas de frequência e gravidade; 
o monitoramento da marcação e realização 
de exames periódicos, além do envolvimento 
e da conscientização das áreas impactadas 
no processo, realizando planos de ação para 
adequações, quando necessário.

Expansão

O Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde 
Ocupacional e Meio Ambiente da Fundação 
São Francisco Xavier avança na prestação de 
serviços e na ampliação da sua carteira de 
clientes. Em 2014, a Fundação firmou 30 novos 
contratos, nas áreas de Segurança do Trabalho, 
Saúde e Higiene Ocupacional. Atualmente, seu 
raio de atuação abrange 17 cidades, em todo o 
Brasil.

Reconhecimento

Pela implantação do SESMT na Usina 
de Ipatinga, a empresa foi reconhecida 
com o “Esforço Digno de Nota” pela Det 
Norske Veritas (DNV), durante a auditoria 
de recertificação OHSAS 18001, no ano de 
sua criação.

Segurança do trabalho
•	 ART	-	Análise	de	Risco	por	Tarefa

•	 Campanhas	Educativas

•	 Plano	de	Assessoria	da	Segurança

•	 Especificação	de	EPIs	-	Equipamentos	de	
Proteção Individual

•	 Inspeções	de	Segurança

•	 Análise	de	Acidente	do	Trabalho	e	Trajeto

•	 Treinamentos	Introdutórios,	requisitos	legais	
e específicos de segurança

•	 Acompanhamentos	dos	técnicos	na	área

•	 IPS	-	Índice	de	Práticas	Seguras

Saúde Ocupacional
•	 Atendimento	Pré-Hospitalar	(Serviço	de	

Resgate)

•	 Elaboração	de	Programas	Legais

•	 Realização	de	Avaliação	Psicológica

•	 Campanha	e	Controle	de	Vacinação

•	 Avaliações	ergonômicas

Higiene Ocupacional
•	 Estudo	dos	postos	de	trabalho	e	controle	dos	

agentes agressivos

•	 Emissão	de	PPP	-	Perfil	Profissiográfico	
Previdenciário

•	 Elaboração	de	Programas	Legais

•	 Gestão	Ergonômica

•	 Levantamentos	ambientais	de	agentes
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No total, são mais de 10 
mil vidas incorporadas 
à Unidade

Em 2014, o contrato com a Regap 
manteve a classificação de nível 
excelente, de acordo com a 
avaliação padrão de desempenho 
realizada pela Petrobras

Um dos diferenciais deste serviço da Fundação 
São Francisco Xavier para o mercado é a 
Unidade de Saúde Ocupacional FSFX. Instalada 
no bairro Bom Retiro, em Ipatinga (MG), a 
unidade atende aproximadamente 2.000 vidas, 
em contratos externos com empresas da 
região, assim como clínicas médicas. Em 2014, 
contratos firmados com a Consul e a Usiminas 
Mecânica conquistaram para a unidade, cada 
um, cerca de 700 novas vidas. O espaço oferece 
atendimento médico ocupacional, audiometria, 
sala de coleta de exames laboratoriais, além 
de realizar os exames de eletroencefalograma, 
eletrocardiograma, espirometria ocupacional e 
acuidade visual.

Já no contrato com a Aperam Inox América 
do Sul S.A., a Fundação presta serviços 
especializados em segurança do trabalho, 
fiscalizando obras de investimentos/reformas, 
apoio à medicina do trabalho e resgate com 
ambulância. Entre empregados próprios e 
terceiros, são assistidas 4.800 vidas. O trabalho 
envolve uma equipe de 30 colaboradores, 
entre técnicos em segurança do trabalho, em 
enfermagem, enfermeiro, educador físico, 
médico, psicólogo, auxiliar administrativo e 
motorista.

Junto à empresa de exploração mineral 
Bemisa, que atua na Mina Horto Baratinha, 
em Antônio Dias (MG), foi formalizado um 
contrato de resgate com motorista socorrista 
e ambulância adaptada, que atende a 220 vidas 
diretas e indiretas.

Na Refinaria Gabriel Passos (Regap), em 
Betim (MG), a Fundação São Francisco 
Xavier presta serviços de exames médicos 
ocupacionais a 1.700 empregados da 
Petrobras e órgãos apoiados, por meio de 
uma equipe composta por médicos, técnico 
de enfermagem e fonoaudiólogo. Fornece, 

A FSFX presta serviço de atendimento 
pré-hospitalar móvel na Mineração 
Usiminas, na região de Itatiaiuçu/MG. 
Para tanto, conta com uma unidade 
básica de resgate com atendimento 
integral e uma equipe composta por 11 
profissionais, entre enfermeiros, técnicos 
de enfermagem e motoristas socorristas. 
Em uma unidade ambulatorial, a equipe 
realiza os primeiros atendimentos com 
encaminhamento externo às instituições 
de saúde locais de referência, quando isto 
for necessário. São 1.700 vidas atendidas, 
no total.

ainda, rede para execução de exames 
laboratoriais e complementares, inclusive 
serviço de atendimento médico, ambulatorial e 
hospitalar, nos casos de acidentes de trabalho. 
É responsável também pelos serviços de 
calibração e manutenção dos equipamentos de 
saúde na Refinaria.

Na Soluções Usiminas, empresa composta 
por unidades nos estados de São Paulo, Minas 
Gerais, Espírito Santo e Rio Grande do Sul, 
mais de 1.970 vidas contam com a atuação da 
equipe de saúde e segurança ocupacional da 
Fundação.

Na Usiminas, em Cubatão (SP), a FSFX 
presta serviço de atendimento ambulatorial e 
urgência e emergência para 4.989 empregados 
próprios. Uma equipe de 32 profissionais, 
entre administrativo, motorista socorrista, 
fisioterapeuta, fonoaudiólogo, técnico de 
enfermagem, enfermeiro, médico do trabalho e 
assistente social realizam os trabalhos.

Parceria de resultados

Para o Serviço de Segurança do Trabalho, 
Saúde Ocupacional e Meio Ambiente da 
FSFX, o comprometimento ininterrupto dos 
profissionais das empresas contratadas é 
preponderante para o alcance de resultados 
satisfatórios em saúde e segurança. São as 
ações conjuntas, lideradas em parceria e 
verdadeiramente aplicadas pelos colaboradores 
que incidem positivamente nos indicadores de 
saúde e segurança, cada vez mais buscados e 
valorizados pelas organizações.

No intuito de fortalecer a segurança em 2014, o 
Serviço de Segurança do Trabalho da Fundação 
desenvolveu ações preventivas diversificadas 
para as empresas contratantes: 

•	 Auditorias	cruzadas	nas	empresas	
contratadas da Usiminas;

•	 Realização	de	Check-List semanal nas 
Análises de Riscos dos empregados;

•	 Realização	de	Ranking de Segurança para as 
empresas contratadas;

•	 Realização	de	Reuniões	Individuais	com	as	
empresas contratadas;

•	 Realização	de	campanhas	e	treinamentos	
de acordo com os riscos das empresas 
assessoradas;

•	 Participação	em	Simulações	de	Plano	de	
Resposta à Emergência;

•	 Realização	de	Inspeção	de	segurança	com	
foco nos riscos potenciais;

•	 Realização	de	Fórum	para	eletricistas;

•	 Orientação	sobre	as	diretrizes	da	OHSAS	
18001 aos empregados terceiros;

•	 Assessoria	às	empresas	na	identificação	de	
perigos e avaliação de riscos;

•	 Treinamentos	de	Segurança	sobre	
Espaço Confinado (NR33), Inflamáveis e 
Combustíveis (NR20), Eletricidade (NR10) e 
Trabalho em Altura (NR35).

Efetivo de Socorristas: 15

Efetivo Contratada: 8.786

Média de atendimentos/mês: 135

A Fundação São Francisco Xavier realiza, 
também, exames ocupacionais para as 1.519 
vidas de empresas contratadas da Usiminas, 
como NM, Prosegur, GRSA e Usiminas 
Mecânica. Desde 2007, é também responsável 
pelo resgate na Usina de Ipatinga, por meio de 
ambulâncias totalmente adaptadas aos casos 
de urgência, diariamente, 24 horas por dia.

Para cumprir a missão de prestar socorro aos 
empregados e prestadores de serviço na área 
interna da Usina de Ipatinga, é garantido o 
suporte básico de vida com eficiência e rapidez, 
por meio de ambulâncias preparadas com 
todos os equipamentos e técnicas de transporte 
em urgência e emergência indispensáveis para 
um melhor prognóstico da condição clínica do 
socorrido. 

A Sede da Usiminas, em Belo Horizonte, 
conta com atendimento ambulatorial e 
exames ocupacionais realizados pela 
Fundação, beneficiando 631 vidas.

Integrantes da equipe de socorristas da FSFX
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A Unidade I foi a primeira a passar pelo 
simulado, sem interromper as atividades 
do hospital. Cerca de 120 pessoas, entre 
colaboradores da FSFX, equipes de 
enfermagem, integrantes do Corpo de 
Bombeiros Militar e do Corpo de Bombeiros 
Civil da Usiminas estiveram envolvidas no 
evento. O exercício simulou um incêndio em 
um	apartamento	do	4º	andar	e	o	seu	devido	
combate, bem como o resgate de eventuais 
vítimas e a evacuação de todos os demais para 
um local seguro pela equipe de colaboradores 
do setor e brigadistas de incêndio. Na 
simulação, colaboradores fizeram o papel 
de acompanhantes e clientes. Em nenhum 
momento, os pacientes foram envolvidos.

Toda a ação foi cronometrada e acompanhada 
por observadores, que verificaram a maneira de 
proceder dos envolvidos durante as atividades e 
se a evacuação atendia aos requisitos legais.

As preparações para o processo de certificação 
internacional do Hospital Márcio Cunha 
pela DIAS (Det Norske Veritas International 
Accreditation Standard), a norma de acreditação 
hospitalar internacional desenvolvida a partir de 
padrões americanos de segurança assistencial 
e de infraestrutura, exigiu o engajamento de 
grande parte do efetivo da instituição, dos mais 
diferentes setores. A atuação do Serviço de 
Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e 
Meio Ambiente foi decisiva para a realização 
de uma série de ações que culminaram com a 
recomendação do HMC pela DNV-GL para mais 
essa conquista.

Nesse trabalho, a instalação do Plano de 
Intervenção de Incêndio, uma das exigências da 
norma, alinhada também à instrução técnica 
do Corpo de Bombeiros, demandou esforços, 
planejamento, adequações e intervenções 
estruturais nas dependências do Hospital. 
Nesse contexto, uma das atividades de maior 
impacto conduzidas pelo Serviço foi a realização 
do Simulado de Incêndio e Evacuação nas 
unidades do HMC.

Empenho para 
a certificação

O número de treinamentos legais realizados em 2014, somente na Usina de 
Ipatinga, para empregados e terceiros, somou 63.304 horas/homens

Colaboradores, integrantes do Corpo de Bombeiros Militar e do Corpo de Bombeiros 
Civil da Usiminas, durante o simulado de incêndio e evacuação no HMC

Unidade de Oncologia 

O exercício simulou um princípio de incêndio 
na copa de distribuição da nutrição, localizada 
no primeiro pavimento, no corredor dos 
consultórios da Oncologia. O combate ao 
incêndio e a evacuação para um lugar seguro 
duraram 2 minutos e o fim da emergência foi 
declarado pelo Bombeiro Militar dentro de 
6 minutos. Removidos: 11 pacientes, quatro 
acompanhantes e três colaboradores.

Combate ao incêndio, resgate das 
vítimas e evacuação para local 
seguro realizado em 11 minutos

Fim da emergência declarado em 
25 minutos

Retirados do andar 24 pacientes, 
24 acompanhantes e oito 
colaboradores

“O objetivo do simulado foi treinar 
as equipes sobre como agir diante 
de uma situação de incêndio e 
assegurar que pacientes, seus 
acompanhantes e colaboradores 
mantenham-se seguros. O desafio 
foi realizar tudo isso dentro 
do menor tempo possível, com 
o mínimo de interferência no 
atendimento aos clientes.”

ELAINE SANCHES 
ENGENHEIRA DE SEGURANçA DO TRABALHO

Unidade de Medicina Diagnóstica

A simulação de princípio de incêndio, na sala 
de Ultrassom 2, localizada no final do corredor, 
em virtude do superaquecimento de uma 
fiação elétrica, teve combate e evacuação 
cronometrados em dois minutos, e o fim da 
emergência, declarado pela Chefe da Brigada, 
após varredura do local, dentro de 4 minutos. 
Evacuadas todas as pessoas presentes, em um 
total de sete colaboradores e oito pacientes.

Segundo os avaliadores, os 
simulados atenderam as 
expectativas exigidas. Após sua 
realização, pode-se observar um 
maior conhecimento das equipes 
sobre combate a incêndio, bem 
como a atuação mais atenta e 
eficaz em relação aos riscos, o 
que traz ganhos positivos para 
a instituição, promovendo o 
fortalecimento da segurança 
de pacientes, acompanhantes e 
colaboradores

Unidade II 

A Unidade II passou por simulado sem 
interromper as atividades do hospital. O 
exercício simulou um incêndio na sala de 
reuniões, localizada na Ala D da unidade 
de internação. O combate ao incêndio e a 
evacuação para um lugar seguro foram 
realizados em seis minutos, e o fim da 
emergência, declarado pelo Bombeiro Militar, 
após varredura do local, dentro de 24 minutos. 
Retirados do andar: nove pacientes, nove 
acompanhantes e seis colaboradores. 
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O trabalho desenvolvido pelo Serviço de 
Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional 
e Meio Ambiente está, principalmente, no 
cotidiano dos colaboradores, sejam eles diretos 
ou terceiros. Por meio da realização de eventos 
e campanhas educativas, seus profissionais 
motivam e despertam nas pessoas a 
consciência saudável, segura e sustentável, 
contribuindo para uma mudança favorável no 
seu comportamento.

Sem tabaco

Com foco na preservação da saúde dos 
colaboradores e clientes, em 2014, a Fundação 
São Francisco Xavier adotou a política 
antitabaco, alinhada à Lei 9.264, em vigor 
desde 1996, e ao Decreto 8.262, publicado pelo 
Ministério da Saúde, que proíbe a prática em 
ambientes fechados, parcialmente fechados 
por uma parede, teto e até mesmo toldo, 
em todo o Brasil. A proibição do cigarro nas 
dependências da instituição começou pelo 
Hospital Márcio Cunha, em estacionamentos, 
áreas próximas às lanchonetes, jardins, locais 
próximos às entradas, escadas e locais selados 
ou escondidos.

Bonito é estar seguro

Com a atenção sempre voltada para a 
segurança e a qualidade total da assistência 
prestada, a Fundação São Francisco Xavier 
atua de forma incisiva na eliminação ou 
redução de riscos de infecções em seu 
segmento hospitalar. A campanha “Bonito é 
estar Seguro” representa mais uma iniciativa 
do Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde 
Ocupacional e Meio Ambiente, embasada 
na necessidade de evitar a transmissão de 
micro-organismos causadores de doenças, em 
conformidade com a Norma Regulamentadora 
(NR) 32, que trata da possibilidade de exposição 
ao agente biológico. Ao fixar peças gráficas em 
diversos setores, com dicas sobre segurança 
e bom senso no ambiente de trabalho com 
possibilidade de exposição ao agente biológico, 
a instituição contribui para a conscientização 
dos seus colaboradores e clientes, no tocante 
ao fortalecimento da saúde e segurança no 
ambiente hospitalar.

Para além da legislação, a Fundação 
preserva sua missão de promover saúde 
a todos, sejam colaboradores, pacientes e 
acompanhantes. A campanha antitabaco 
foi realizada integrada ao programa 
Atitude rima com Saúde, da Usisaúde, 
abrindo espaço para oferecer ajuda a 
fumantes que necessitam e desejam 
parar de fumar, por meio do Projeto 
Inspirar. Informação, conscientização e 
um caminho àqueles que almejam largar 
o vicio do cigarro, visando a adoção de 
hábitos saudáveis, capazes de prevenir 
doenças crônicas e complicações futuras, 
além de disseminar saúde para as 
futuras gerações.

Compromisso, consciência e envolvimento

Wanderson Aloísio Cândido - Auxiliar Administrativo  |  
Guilherme Henrique Santos - Auxiliar de Meio Ambiente  
|  Antonino Pinheiro Ferreira - Técnico em Segurança do 
Trabalho  |  Edelwiss Evangelista dos Santos - Auxiliar de 
Cozinha

Supervisão Ativa

Quando as atividades assumidas por uma 
organização podem impactar na integridade 
física de um ser humano, a responsabilidade 
e o conhecimento, sob diversos pontos, são 
indissociáveis ao papel do gestor. Realizado 
pela equipe de Segurança do Trabalho, Saúde 
Ocupacional e Meio Ambiente, o treinamento 
“Supervisão Ativa” teve como objetivo 
conscientizar gestores e supervisores sobre 
os aspectos legais que a liderança assume 
quanto aos acidentes do trabalho e ao uso de 
equipamento de proteção individual (EPI) pelas 
equipes, bem como a importância da interação 
no dia a dia entre colaborador e gestor para 
a percepção e eliminação das condições 
de riscos nas áreas com maior eficácia. O 

Valorizando a vida

Com o tema “Valorize sua vida e quem se 
importa com ela”, a Semana de Prevenção 
Interna de Acidente do Trabalho (Sipat) 
realizada pelo Serviço de Segurança do 
Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente 
em todas as unidades da Fundação foi um 
convite à reflexão sobre como a segurança - ou 
a sua falta - impacta integralmente no cotidiano 
das pessoas, em seu bem-estar, na sua história 
e na vida dos familiares. Para os momentos 
de conscientização, a equipe preparou uma 
programação extensa com palestras, blitz 
educativa, teatro e quick massagem, entre 
outras abordagens.

“A NR32, ao estabelecer diretrizes 
básicas para a implementação 
de medidas de proteção à 
segurança e à saúde dos 
trabalhadores dos serviços 
de saúde, possui interface 
com indicadores de qualidade 
assistenciais, relacionados ao 
controle de infecção hospitalar, 
pois viabiliza boas práticas em 
que reduz o risco de propagação 
de bactérias por meio de 
veículos transmissores.”

VIVIAN RIBEIRO MIRANDA 
COORD. DE SEG. ASSISTENCIAL, ENSINO E PESqUISA
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Segregação de resíduos

O papel socioambiental e o cuidado com a 
vida de clientes e colaboradores em todas as 
atividades desenvolvidas pela instituição pode 
ser observado, também, no alto padrão de 
higiene e limpeza adotado em suas unidades 
até a responsabilidade com o tratamento 
dos resíduos. Com o objetivo de reforçar e 
orientar sobre o Plano de Gerenciamento 
de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), 
voltado para o encaminhamento consciente, 
eficiente e, principalmente, seguro dos 
resíduos gerados pela instituição, a unidade 
de Saúde e Segurança lançou a campanha de 
conscientização dos colaboradores, reforçando 
o seu papel de segregar, de forma cuidadosa, 
os resíduos gerados em suas atividades 
laborais. Dicas e orientações sobre a forma 
ideal de segregar e descartar os resíduos 
comuns, recicláveis, químicos, infectantes ou 
perfurocortantes e rejeitos radioativos foram 
divulgados em toda a instituição, conforme 
as características dos setores. Folders com 
explicações reforçaram os conceitos da 
campanha.

curso foi desenvolvido por uma ação conjunta 
entre os setores de Assessoria Jurídica, que 
ministrou palestra sobre responsabilidade civil 
e criminal; equipe de Recursos Humanos, que 
abordou questões sobre supervisão ativa; e a 
Unidade de Segurança do Trabalho, tratando 
sobre a percepção de riscos.

“Iniciativa muito válida para 
alertar os supervisores 
sobre a responsabilidade e a 
importância do olhar apurado 
em relação aos riscos. Os 
gestores devem ter consciência 
que são referência do setor.”

MARILâNDIA DAS GRACAS FIGUEIREDO LOURES 
ENGENHEIRA DE SEGURANçA DO TRABALHO 

A redução em 30% na ocorrência 
de acidentes Sem Perda de Tempo 
(SPT) e de 50% em acidentes Com 
Perda de Tempo (CPT), em relação 
ao ano anterior, demonstra que o 
contínuo esforço empregado pela 
equipe de Segurança do Trabalho 
no intuito de evitar ocorrências 
indesejadas está surtindo efeito 
desejável.

Taubaté (SP), a equipe de Saúde Ocupacional 
da FSFX realiza ações sobre prevenção de 
doenças, orientações a respeito de drogas e 
promoção da saúde por meio de palestras e 
workshops. Destaque para o ciclo de palestras 
sobre doenças sexualmente transmissíveis 
(DST) e Aids, que reuniu um público de 90 
colaboradores.

Conscientização Abrangente

A atuação do Serviço de Segurança do 
Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio 
Ambientem pode ser observada não somente 
no Vale do Aço, mas também, nas unidades 
onde a unidade está presente. Em Santa Luzia 
(MG), foi promovido o treinamento “Proteção 
das Mãos”, com foco no cuidado e prevenção 
de acidentes com as mãos, tanto nas atividades 
de trabalho quanto no cotidiano pessoal. 
Já na unidade da Soluções Usiminas, em 

Meio Ambiente

Semana do Meio Ambiente

O conceito de desenvolvimento sustentável 
perpassa fundamentalmente a proteção ao 
meio ambiente e a racionalização dos recursos 
naturais. Para a Fundação São Francisco 
Xavier, essas vertentes podem influenciar as 
mais variadas ações, sendo contempladas, 
principalmente, no cotidiano das pessoas, 
por meio da atitude consciente. Durante a 
Semana do Meio Ambiente, a equipe de Saúde 
e Segurança e Meio Ambiente convidou os 
colaboradores e clientes de todas as unidades 
de negócios da Fundação para repensar, 
reduzir, reutilizar, reciclar e contribuir para a 
sustentabilidade do planeta.

Ações como oficinas de arte para customização 
de garrafas de água mineral mostraram 
aos participantes como é possível reutilizar 
materiais. No Colégio São Francisco Xavier, a 
decoração do Arraiá do São Chico, tradicional 
festa junina da instituição de ensino, também 
ganhou um toque a mais de criatividade, com 
a inclusão de caixas de leite, papéis, garrafas 
pet e outros materiais reaproveitados. Ainda 
no Colégio, foi construído um galpão para a 
realização do processo de triagem de lixo. A 
ideia é fazer do local uma sala de aula ao ar 
livre para alunos e professores, e disseminar a 
conscientização ambiental permanente.

Em 2014, o Hospital Márcio Cunha destinou, de forma correta, quase 
77 toneladas de papel e papelão. Essa consciência positiva permitiu 
que todo o material fosse enviado à reciclagem. Ainda durante todo 
ano, 27.106 kg de sucata metálica e mais de 37 toneladas de plástico 
ganharam o correto destino, minimizando o impacto no meio ambiente

Em 2014, as unidades de negócio 
da Fundação São Francisco Xavier 
descartaram, de forma correta: 

	•	 11.339	kg	de	resíduos	químicos;

•	 63	toneladas	de	resíduos	infectantes;

•	 964	toneladas	de	resíduos	comuns.

Josielle Graciano de Assis - Técnica em Enfermagem
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Parceria com esferas públicas

O diálogo constante entre a Fundação e os 
poderes municipal, estadual e federal tem 
proporcionado, ao longo dos anos, importantes 
conquistas para o Hospital Márcio Cunha, que 
se traduzem em mais qualidade na assistência 
de alta complexidade aos usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

Responsável por assistir a pacientes de 35 
municípios da macrorregião Leste de Minas 
Gerais, o Hospital Márcio Cunha mantém 
a sua vocação filantrópica, apresentando 
indicadores elevados de atendimento SUS, em 
sua grande maioria crescentes em 2014.

Por meio de recursos do Governo do Estado 
e do Ministério da Saúde, foi possível a 
instituição adquirir novos equipamentos e 
realizar reformas, além dos aportes financeiros 
que complementam o custeio das equipes 
de Urgência e Emergência do HMC. Estes 
recursos têm sido essenciais ao equilíbrio 
econômico-financeiro da FSFX e têm permitido 
que o Hospital continue respondendo pelos 
atendimentos de alta complexidade na região.

Principais atendimentos pelo SUS em 2014

Sessões de hemodiálise 27.376

Internações 22.747

Partos 4.199

Cirurgias 8.085

Quimioterapias 14.352

Radioterapias 46.612

Transplantes 39

• 3º hospital do estado em número 
de internações pelo SUS/2014

• 2º hospital de Minas em 
realização de partos/2014

Para a Fundação São Francisco Xavier, 
exercer a responsabilidade social é dar 

vazão às principais características que 
habitam o seu cerne. A atuação conjunta 
e compartilhada, com foco em interação 
e mobilidade, se faz presente desde seus 
primeiros passos rumo à excelência na 
assistência prestada. Norteada por valores 
que aliam sustentabilidade e humanização, 
a instituição projeta ações cuidadosamente 

elaboradas e de forma abrangente, 
participando, promovendo e fortalecendo 
uma rede de relações infindáveis, nas quais a 
cooperação traz benefícios para todos. Como 
uma organização aberta e disponível aos 
vínculos sociais, a Fundação São Francisco 
Xavier estabelece parcerias nas quais a 
solidariedade ganha um lugar de notoriedade, 
aquecendo a vida de quem realmente precisa.

Fonte: Sistema Tabwin - Sistema de suporte nacional 
para tabulação e tratamento dos dados do SUS

De mãos dadas com a comunidade

Humanização

Reconhecer e apoiar a atuação de voluntários 
que dedicam atenção e carinho aos pacientes 
internados no Hospital Márcio Cunha e seus 
familiares, em três décadas de atividades da 
Pastoral da Saúde. Realizada pela Fundação 
São Francisco Xavier e Hospital, a 30ª edição 

O 30º Seminário da Pastoral da 
Saúde reuniu 128 pessoas, entre 
voluntários, profissionais do 
Hospital e Fundação e comunidade

Caminhar, compartilhar e crescer juntos. 
Em mais um ano de intensas atividades, a 
Fundação alcançou e envolveu diferentes 
públicos, desdobrando informações e 
contribuindo para melhorar a vida de muitas 
pessoas. Os nossos trabalhos devem ser 
percebidos de forma positiva pelos nossos 
stakeholders. 

do Seminário da Pastoral da Saúde integrou 
colaboradores da FSFX, voluntários e 
comunidade, em um momento de celebração 
e fortalecimento da humanização. Durante o 
evento, além de dinâmica em grupo, missa e 
apresentação musical, foram ministradas as 
palestras “Celebrando 30 anos de Humanização 
e Pastoral da Saúde”, “Humanizar é preciso”, 
“Questões sobre a atenção à saúde no 
envelhecimento” e “É para a liberdade que 
Cristo nos libertou”.

*Ressalta-se	que,	em	2013,	a	Fundação	teve	recebimentos	retroativos	da	Rede	Resposta	referente	ao	ano	de	2012.

RECURSOS FIRMADOS - EqUIPAMENTOS/INFRAESTRUTURA

Programa/Convênio Origem do recurso 2013 (R$) 2014 (R$)

Rede Cegonha Equipamentos (Siconv) Min. da Saúde 118.214 

Prohosp - Equipamentos Gov. do Estado 3.531.538 

PRONON - Avanço tecnológico da Oncologia Min. da Saúde 2.518.063 

PRONON - Reforma e ampliação da Unidade de Oncologia Min. da Saúde 1.075.821 

PRONON - Cuidados Paliativos Min. da Saúde 1.756.636 

Equipamentos área de Apoio Gov. do Estado 2.000.000 

Equipamentos de Diagnóstico por Imagem e Centro Cirúrgico Min. da Saúde 1.081.000 

Acelerador Linear (Siconv) Min. da Saúde 2.000.000 2.000.000 

Subtotal Investimentos 7.649.752 8.431.520 

RECURSOS APLICADOS - CUSTEIOS (Valores contabilizados)

Programa/Convênio Origem do recurso 2013 (R$) 2014 (R$)

Integra SUS Min. da Saúde 1.946.065 1.946.065

Incentivo à Contratualização (IAC) Min. da Saúde 5.699.060 12.128.611

Prohosp - Custeio Gov. do Estado 2.199.091 4.723.037

Rede Resposta* Gov. do Estado 8.850.000 3.265.142

Leitos de Retaguarda Gov. do Estado 4.221.716 2.093.976

Rede Cegonha Min. da Saúde 1.251.901 1.387.744

Bunker / Hospital Belo Oriente Gov. do Estado 3.234.363

Subtotal Custeio 24.167.834 28.778.938

TOTAL (Investimentos + Custeios) 31.817.586 37.210.458 
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Aquecendo vidas

Promover a solidariedade entre os 
colaboradores e estimular a doação aos 
mais carentes. Mais uma vez, a Campanha 
do Agasalho, promovida pela Usiminas e que 
contou com a parceria com FSFX, alcançou 
os objetivos propostos. Foram 26.129 itens 
entregues a 82 entidades carentes das regiões 
do Vale do Aço, Baixada Santista, Itatiaiuçu, 
Itabira, Congonhas, Belo Horizonte e São 
Paulo, beneficiando a aproximadamente 6.100 
pessoas.

26 mil itens doados

82 entidades carentes e 6.100 
pessoas beneficiadas nas regiões 
onde a empresa atua

Doação de sangue

A Fundação São Francisco Xavier, por meio do 
setor de Comunicação, mantém continuamente 
a divulgação interna e externa sobre a 
importância da doação de sangue, no intuito 
de aumentar o número de doadores na região 
do Vale do Aço. Em 2014, uma ação específica 
da Assessoria de Comunicação, com foco 
nas redes sociais, resultou em um aumento 
de 52% no número de possíveis doadores, se 
comparado ao período anterior à campanha 
(detalhes na página 17, sobre Comunicação).

Rede de Apoio

Com o objetivo de discutir os desafios e as 
possibilidades do atendimento aos recém-
nascidos em situação crítica, a equipe do 
Serviço Social do Hospital Márcio Cunha 
realizou o evento “Rede de apoio aos neonatos 
de parturientes em situação de vulnerabilidade 
social”. A programação abordou temas como 
o processo de adoção segundo a Legislação 
Brasileira; atuação do serviço social do 
HMC junto às parturientes em situação de 
vulnerabilidade social; Conselho Tutelar, 
responsabilidades, limites e desafios, diretos 
dos pais e direitos das crianças.

Aumento de 52% no número de 
atendimentos de Hemoterapia

Ampliação

Para aumentar a capacidade de 
atendimento, com agilidade e conforto, 
o Hospital Márcio Cunha ampliou o 
atendimento aos doadores de sangue. 
Agora, além do horário de 7h as 11h30, os 
voluntários podem comparecer também 
das 15h às 18h30.

Alimento especial

O alimento mais importante para criança nos 
seus primeiros meses de vida é, também, 
fonte de amor e confiança. É através da 
amamentação que são criados os primeiros 
laços afetivos entre mãe e filho. Ciente das 
vantagens provenientes do leite materno, 
durante a Semana Internacional de Aleitamento 
Materno, celebrada em 170 países, o Hospital 
Márcio Cunha realizou as palestras: “Incentivo 
ao aleitamento materno”, “Posições para 
amamentação” e “Importância do aleitamento 
materno para o recém-nascido prematuro”, 
envolvendo equipe de assistência, gestantes e 
puérperas internadas no hospital.

Consciência em tons de rosa

Outubro é o mês de conscientização e 
combate ao câncer de mama, tipo que possui 
maior incidência sobre as mulheres, em 
todo o mundo. De acordo com o Instituto 
Nacional do Câncer (Inca), 22% dos casos, 
se diagnosticados e tratados precocemente, 
têm grandes chances de cura. Pensando na 
importância da prevenção como melhor forma 
de combate à doença, a FSFX, através do 
Hospital Márcio Cunha, facilitou o acesso ao 
exame de mamografia, pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), para mulheres com idade a partir 
dos 35 anos. No período, foram realizadas 
4.298 mamografias pelo SUS, e outras 935 por 
meio da Usisaúde e convênios.

Em adesão à campanha nacional Outubro Rosa, 
as fachadas do Pronto Socorro e da Unidade de 
Oncologia foram iluminadas com tons de rosa, 
chamando a atenção para a preservação e a 
importância do diagnóstico precoce. Palestras 
intituladas “Câncer de Mama nos dias atuais” e 
“O Câncer da Alma” encerraram as atividades 
relacionadas à campanha.

Novembro Azul

Em diversos países, novembro é considerado 
o mês de conscientização sobre a importância 
da prevenção, do diagnostico precoce do 
câncer de próstata e do tratamento. É o 
movimento “Novembro Azul”, dedicado às 
ações relacionadas à saúde do homem. Em 
adesão à campanha, a Fundação São Francisco 
Xavier também manteve as fachadas do Pronto-
Socorro e a Unidade de Oncologia do Hospital 
Márcio Cunha coloridas à noite com a cor da 
campanha.

O número de exames 
foi 137% maior do 
que o mesmo período 
do ano de 2013

Doação e solidariedade

Salvar a vida de outra pessoa em um momento 
de perda e dor é um dos maiores exemplos de 
solidariedade. A doação de órgãos só acontece 
com o consentimento e a autorização da 
família do paciente falecido. Para promover a 
conscientização quanto à importância desse 
gesto, o Hospital Márcio Cunha, único centro 
responsável pela captação e transplante de rins 
no Leste do Estado, e a Usisaúde, em parceria 
com a Sociedade Brasileira de Nefrologia e 
a Sociedade Brasileira de Enfermagem em 
Nefrologia realizaram, no Dia Mundial do Rim, 
a palestra “Prevenção das Doenças Renais”. 
Além disso, a equipe do Centro de Terapia Renal 
Substitutiva distribuiu materiais informativos a 
todos os colaboradores do Hospital.
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Contra o HPV

Em mais uma iniciativa de fortalecimento 
da prevenção e saúde, a Fundação São 
Francisco Xavier, por meio da Usisaúde, 
apoiou a empresa Cônsul na realização da 
1ª Campanha de Vacinação contra o HPV, 
destinada aos cooperados, empregados da 
Usiminas e usuários da Usisaúde. O suporte 
dado à campanha pela Operadora foi feito 
por meio da ampla divulgação e profissionais 

Durante a Semana Nacional de Doação 
de	Órgãos,	a	Comissão	Intra-Hospitalar	
de	Captação	de	Órgãos	e	Tecidos	para	fim	
de Transplante (CIHDOTT), juntamente 
com	a	Organização	de	Procura	de	Órgãos	
(OPO) e Associação dos Portadores 
de Insuficiência Renal do Vale do Aço 
(APIRVA) realizaram uma ação de cunho 
educativo nas dependências do Hospital 
Márcio Cunha, bem como uma atividade 
externa, no centro de Ipatinga (MG), com 
distribuição de materiais explicativos 
e orientações corpo a corpo. A ação foi 
divulgada por meio da mídia televisada, 
rádio, internet e jornais impressos.

Papai Noel na Pediatria

Em	dezembro,	o	6º	andar	da	Unidade	I	do	
HMC recebeu uma bonita festa para crianças 
internadas. Realizada por voluntários da Consul 
e do Projeto Criança Criar, a ação levou alegria 
ao ambiente hospitalar e aos pais e crianças, 
no embalo do espírito natalino. Ao apoiar 
tais atividades, a Fundação contribui com o 
propósito de humanização para amenizar a dor 
daqueles que estão internados no hospital.

“Ficamos muito felizes. Foi 
um momento de distração e 
diversão. O carinho com quem fica 
internado no hospital faz toda 
a diferença, principalmente na 
época do Natal”.

JANAíNA DE LOURDES ARAúJO 
MãE DO PEDRO HENRIqUE ARAúJO, DE 2 ANOS.

disponibilizados para atuarem in loco. Ao 
público-alvo, homens e mulheres com idade 
entre 9 a 26 anos, foi facilitada a aquisição 
da vacina, com subsídio de parte do valor e 
parcelamento.

Colaboradores e clientes participaram da palestra “Prevenção das Doenças Renais”, no Dia Mundial do Rim

Ampliando a comunicação

Segundo o último censo do IBGE, cerca de 9,7 
milhões de brasileiros possuem deficiência 
auditiva – o que representa 5,1% da população 
do país. Ciente disso, a Fundação São Francisco 
Xavier investe em atendimento de qualidade 
aos clientes que chegam até o Hospital 
Márcio Cunha e a Usisaúde, ao capacitar 
profissionais com o Curso de Libras – Língua 
Brasileira de Sinais. A proposta é facilitar a 
comunicação entre colaboradores e clientes, 
bem como atender as normas de certificação 
e a legislação, que determina que todas as 
empresas concessionárias de serviços públicos 
devem garantir às pessoas surdas o tratamento 
adequado.

Natal Solidário 2014

A 15ª edição da Campanha Natal Solidário, 
em 2014, foi um sucesso. Na Fundação, 
foram arrecadadas mais de 3.700 peças 
entre roupas infantis e adultas, pares de 
calçados, brinquedos e outros itens. Somado 
a outras doações recolhidas nas Empresas 
Usiminas, foram arrecadados 44.262 itens, 
que foram distribuídos entre as 84 instituições 
cadastradas no programa.

No dia 10 de dezembro, a Gerência de Recursos 
Humanos da FSFX contemplou as instituições 
“Projeto Visão Celestial - Casa de recuperação 
masculina e feminina”, “Associação Papa João 
XXIII - Centro de recuperação Fazenda Bom 
Samaritano”, “Projeto Escola Infantil Espaço 
Criativo Papa João XXIII”, “Projeto Mãos 
Dadas Rosas de Sharon” e a “APAE Coronel 
Fabriciano”.

Destinado aos 
colaboradores em contato 
direto com os clientes, 
o curso capacitou 35 
profissionais em Libras

Parceria sólida com 
o Grupo Se Toque

Parceiro permanente da Fundação São 
Francisco Xavier nas mais diversas 
ações sociais, o Grupo Se Toque é uma 
entidade sem fins lucrativos que atua 
na conscientização sobre o câncer, no 
estimulo à detecção precoce da doença e 
no acolhimento de pacientes oncológicos 
do Hospital Márcio Cunha, por meio da 
Casa de Apoio Se Toque. O imóvel, doado 
pela Usiminas, foi reformado em parceria 
com a Fundação em 2012 para oferecer 
apoio a quem necessita. Hoje, a Casa de 
Apoio disponibiliza alimentação especial 
a todos os pacientes e acompanhantes no 
café da manhã, no almoço e no lanche da 
tarde. Para quem reside fora da cidade, 
o Se Toque oferece também hospedagem 
na Casa.
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Filantropia na educação

Ao conceder bolsas de estudos no Colégio São 
Francisco Xavier para estudantes de baixa 
renda, a Fundação contribui para emancipar 
cidadãos e transformar a realidade de muitas 
famílias. Cada estudante contemplado com 
bolsa de estudo, e que conclui seus estudos 
no CSFX, representa a consolidação da 
aliança firmada pela instituição, que une 
responsabilidade social e desenvolvimento 
humano. Além do Programa de Bolsa Social - 
Filantropia, a FSFX reforça o compromisso com 
a educação, dando continuidade ao Programa 
de Bolsas de Estudos para os colaboradores 

e seus dependentes no Colégio. Com o apoio 
da Usiminas, como instituidora e principal 
cliente da FSFX, são mantidas, ao longo dos 
anos, bolsas de estudos para o Ensino Regular 
(Infantil, Fundamental e Médio) e os Cursos 
Técnicos no CSFX.

Aumento de 40% em 
bolsas filantropia

“Ganhar a bolsa de estudo para 
o meu filho foi uma bênção muito 
grande para as nossas vidas. O 
sonho dele é fazer Medicina e 
estudar no Colégio São Francisco 
Xavier já é o primeiro passo 
para conquistá-lo. Assim como a 
irmã dele, que também estudou 
lá e hoje cursa Medicina em uma 
faculdade federal. O Samuel está 
muito feliz e sente que o seu 
esforço está sendo reconhecido. 
Se não fosse a bolsa, não 
teríamos condições de pagar uma 
escola com a qualidade técnica do 
Colégio São Francisco Xavier.”

LUCIANO JúNIOR OLIVEIRA 
PAI DE SAMUEL LUCAS DIAS, DE 15 ANOS

Bolsas de Estudos

Filantropia 597

FSFX 16

Usiminas 297

Parceiro da comunidade

A atuação do CSFX Técnico na comunidade, com os alunos dos 
Cursos Técnicos de Análises Clínicas e Enfermagem, mostra que o 
compromisso do ensino ministrado vai além das salas de aula.

Ação social Número de atendimentos

Divulgação Bolsa Social e Prestação de Serviço Lagoa Silvana 200

Conscientização sobre o período do Carnaval - Unidade Básica de Saúde do Canaã 130

Dia Mundial da Luta contra o Tabagismo - Unidade Básica de Saúde do Canaã 50

Corrida Viva Mais Ipatinga 200

Salão do Livro Usicultura 80

Dia da Saúde 180

Expo Usipa 1500

Caminhada da Luta Antimanicomial  50

34º Sipat Usiminas 105

Blitz/Parceria com a Polícia Militar de Ipatinga 100

Escolas da Rede Pública de Ipatinga - Projeto Saúde nas Escolas 150

Dia Mundial da Luta contra a Aids 70

Natal da Melhor Idade- Asilo Coronel Fabriciano 50

Mutirão do Exame Patológico 80

Dia do Servidor Público - Ipatinga 130

III SIPAT Cristal/Viveiro de Mudas 50

Parceria com a Prefeitura de Ipatinga (projetos Outubro Rosa, Novembro Azul, Dia do Idoso) 250

Caminhada Grupo Se Toque, Ação Creche Comunitária de Coronel Fabriciano 250

Palestras Educativas em parceria com a Unidade Básica do Canaã 200

Total 3.825

Luciana Martins da Silva - Técnica em Análises Clínicas pelo CSFX, formada em 2014
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FINANçAS

SÍNTESE DO DESEMPENHO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Relatório de 
Gestão 2014

76

Apresentação

Gestão

HMC

Usisaúde

COI

CSFX

Segurança 
do Trabalho, 
Saúde Ocupacional 
e Meio Ambiente

Responsabilidade 
Social

Finanças

Conclusão



Demonstrativo de Resultados

O Demonstrativo de Superávit/Déficit abaixo apresenta as receitas geradas, os custos dos 
serviços prestados e a evolução dos resultados entre os anos de 2012, 2013 e 2014, evidenciando o 
crescimento e seus respectivos indicadores de rentabilidade.

Em 2014, a Fundação São Francisco Xavier superou em 41% o resultado operacional do ano anterior, 
ao atingir o superávit de R$ 40,1 milhões, provenientes de um total de R$ 610 milhões arrecadados 
pelos serviços prestados – 10% a mais do que 2013. O Ebitda alcançou R$ 53,5 milhões, um 
crescimento de 34% se comparado a 2013 (R$ 40,0 milhões). O superávit do exercício foi de R$ 49,9 
milhões, 38% superior ao ano anterior.

Descrição 2012 2013 2014 ∆% (2014 - 2013)

(+) Receitas Operacionais Líquidas 481.648 556.210 610.120 9,71%

(-) Custos/Despesas (461.480) (527.713) (570.013) 8,02%

 = Resultado Operacional 20.169 28.498 40.107 40,74%

 = Resultado Líquido no Período 31.109 36.086 49.903 38,29%

EBITDA 28.800 39.964 53.539 33,97%

Margem Operacional 4,2% 5,1% 6,6% 29,41%

Margem Líquida 6,5% 6,5% 8,2% 26,15%

Margem Ebitda 6,0% 7,2% 8,8% 22,22%

DEMONSTRATIVO DE SUPERáVIT / DéFICIT (R$ MILHARES)

Evolução dos Resultados

RESULTADO OPERACIONAL, LíqUIDO E EBITDA (EM R$ MILHõES)

40,1

28,5
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RESULTADO OPERACIONAL

2012 2012 20122013 2013 20132014 2014 2014

RESULTADO LíqUIDO EBTIDA

Nos últimos anos, a FSFX tem demonstrado um ritmo de crescimento positivo em seus resultados, 
mantendo esforços na ampliação de serviços, no crescimento da carteira de clientes e na atuação 
constante junto aos governos para a captação de recursos públicos, permitido crescimento de suas 
receitas. A melhor performance operacional, os novos recursos tecnológicos de informação, as 
revisões dos processos e o trabalho firme na gestão de custos e controle orçamentário em todos os 
negócios também são fatores de destaque nesta alavancagem dos resultados.

O ano de 2014 foi mais uma prova de que as unidades de negócio da instituição pautaram-se no 
fortalecimento dos resultados operacionais, reflexo da busca incessante do cumprimento e da 
superação das ações e metas planejadas, mesmo diante de desafios decorrentes de um amplo 
processo de modernização e expansão, que, a cada ano, configura-se ainda mais positivo pelos 
aumentos das instalações e das taxas de ocupação.

Os resultados atingidos refletem ainda iniciativas como captações de novas receitas junto ao 
mercado, com destaques para: incremento de 9.197 vidas na carteira de planos de saúde de 
mercado; convênio odontológico firmado com a Polícia Militar de Minas Gerais para atender 
8.564 vidas; ampliação de vagas nos cursos técnicos existentes e a aprovação de três novos 
cursos (Edificações, Estética e Prótese Dentária) para início em 2015; novos contratos de saúde 
ocupacional, entre eles com a Petrobras para atendimento de 1.900 funcionários na Refinaria 
Gabriel Passos, em Betim; 19 novos contratos de Saúde e Higiene Ocupacional (3.509 vidas); 
levantamento ambiental para Usiminas Mecânica e o convênio hospitalar com o Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg), beneficiando 25 mil vidas. 

Outro destaque refere-se à melhor performance operacional do HMC, principalmente pela 
expansão dos seus serviços que refletiram de forma significativa no ano de 2014, tais como a 
ampliação do número de leitos de internação, com 16 novos, criação da nova Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) com 10 leitos, 20 novos consultórios e o novo Centro de Diagnóstico por Imagem, 
todos na Unidade II. Na Unidade I do Hospital, destaque para a ampliação e modernização do 
Pronto-Socorro. 

RESULTADO OPERACIONAL (EM R$ MILHõES)

Unidade Planejado Executado ∆ R$

HMC I 1,10 0,37 (0,74)

HMC II 8,34 11,12 2,78 

Oncologia 6,37 4,75 (1,62)

Usisaúde 16,41 16,84 0,43 

CSFX 0,48 0,53 0,05 

COI 1,89 4,14 2,25 

SESMT/Contratos 3,50 2,36 (1,14)

FSFX 38,09 40,11 2,02 

M. Oper. FSFX 6,10% 6,57% 0,48%
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Somadas a essas melhorias estão outras realizações, como a oferta de atendimentos em Psicologia, 
Nutrição, Fisioterapia e Fonoaudiologia para clientes do Usisaúde e demais convênios; a abertura de 
uma nova sala de diálise com duas novas máquinas, proporcionando um incremento de 156 sessões 
de hemodiálise/mês; e o inicio da realização de Tomografia Computadorizada para exames cardíacos.

Todas essas ações evidenciam os principais aumentos de produtividade ocorridos em 2014, em 
que os exames realizados de Patologia Clínica (2013 = 1,31 milhões e 2014 = 1,48 MM) e exames de 
Diagnóstico (2013 = 318,7 mil e 2014 = 363,8 mil) aumentaram no montante total 13,2%; as consultas 
ambulatoriais obtiveram incremento de 15% (2013 = 259,7 mil e 2014 = 298,8 mil); as sessões 
de diálise aumentaram 14,3%, passando de 40,4 mil (2013) para 46,2 mil (2014); e o número de 
internações, que aumentou 6% (2013 = 32,3 mil e 2014 = 34,2 mil).

No que tange aos custos, as otimizações das despesas administrativas e custos também foram 
fundamentais para a alavancagem dos resultados, reflexo, principalmente, das iniciativas realizadas 
por meio do programa Otimizar para Sustentar, que promoveu centralização de operações, 
renegociação de contratos, otimização de mão de obra administrativa, revisão de processos e  
fortalecimento da gestão de custos e controle orçamentário, proporcionando otimizações de R$ 5,9 
milhões no ano de 2014.

Destaque também para os resultados alcançados pelas melhorias de processo utilizando a 
metodologia Lean Six Sigma – técnica de gestão que tem como foco aumentar a produtividade por 
meio da revisão de processos internos, em prol da otimização de seus recursos e em processos 
operacionais.

Outro ponto a enfatizar é a Reversão da Provisão de Contingência Tributária referente ao processo 
PIS, devido ao reconhecimento de imunidade da FSFX sobre este tributo concedido pela Constituição 
Federal de 1988.

Para suportar os processos de expansão dos negócios, foram implantados novos recursos 
tecnológicos de informação, proporcionando melhorias nos processos com ganhos de produtividade 
e redução de custos. A implantação do controle de Higienização de Leitos utilizando dispositivos 
móveis, a substituição de todo o parque de impressoras por equipamentos de um novo fornecedor, a 
portabilidade da telefonia fixa da FSFX para outra operadora, a implantação de nova versão lançada 
pela ANS do TISS 3.02 para a Usisaúde e o Hospital Márcio Cunha, a atualização tecnológica de toda 
rede de dados e de telefonia no Hospital Márcio Cunha, a instalação de infraestrutura para Central 
de Laudos no CAC de Belo Horizonte, a aquisição de nova ferramenta de Business Intelligence (BI) para 
a FSFX – Software Qlikvie, o início da implantação do software Tasy, para a substituição dos sistemas 
de gestão hospitalar e de planos de saúde e o desenvolvimento do módulo para avaliação do corpo 
clínico são bons exemplos destas melhorias nos processos.

A forte gestão dos custos assistenciais aliada à atuação dos projetos de promoção da saúde do 
programa Atitude rima com Saúde, a implantação da primeira unidade de Atenção Primária do 
Usifamília, no Vale do Aço, com atuação na promoção da saúde, a prevenção de doenças e o 
gerenciamento de doenças crônicas, proporcionaram uma queda na sinistralidade dos planos 
segurados (2013 = 79,9% e 2014 = 77,17%).

Entre os principais fatores que contribuíram para estes resultados estão:

Usisaúde

•	 Atuação constante na comercialização de vidas na região do Vale do Aço com captação de 9.197 
vidas na carteira de planos de saúde.

•	 Sinistralidade Obtida de 77,17% dos planos Segurados.

•	 Implantação da primeira unidade de Atenção Primária do Usifamília, no Vale do Aço,  com atuação 
na promoção da saúde, na prevenção de doenças e no gerenciamento de doenças crônicas.

•	 Inauguração do Núcleo de Promoção da Saúde Usisaúde em Santos. Destinada ao atendimento 
dos beneficiários com mais de 65 anos, conta com três consultórios exclusivos para atendimento 
médico nas especialidades de Clínica Médica, Cardiologia e Endocrinologia e um laboratório para 
coleta de exames.

•	 Fortalecimento das atividades de regulação na operadora.

HMC

•	 Melhora na performance operacional, principalmente, nas áreas de Diagnóstico por Imagem, 
Medicina Laboratorial, Métodos Gráficos, Consultórios, Centro Cirúrgico, Hemodiálise e 
Internação, decorrente, principalmente da ampliação do HMC II e de novos convênios firmados 
com Prefeituras da região Leste de MG e com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado 
de Minas Gerais (Ipsemg).

•	 Novos convênios firmados junto ao poder público Estadual e Federal.

•	 Filiação junto à Anahp – Associação Nacional dos Hospitais Privados, compartilhando práticas e 
benchmarking com os melhores hospitais do Brasil.

•	 Abertura de uma nova sala de diálise, com duas máquinas, levando a um incremento de 156 
sessões de hemodiálise/mês.

•	 O Ambulatorio expandiu seus serviços e passou a disponibilizar atendimentos de Psicologia, 
Nutrição, Fisioterapia e Fonoaudiologia, clientes da Usisaúde e de convênios.

•	 Início da realização de Tomografia Computadorizada para exames cardíacos na Unidade II do HMC.

CSFX

•	 Ampliação da oferta de vagas nos Cursos Técnicos com o credenciamento do CSFX via Pronatec. 

•	 Credenciamento do CSFX Técnico para oferta do Programa Jovem Aprendiz (Ministério do 
Trabalho e Emprego), para execução do projeto em 2015.

•	 Aprovação de três novos cursos técnicos: Edificações, Estética e Prótese Dentária. Início em 2015.

•	 Lançamento MBA PUC Master e novos cursos de pós-graduação, em parceria com a PUC Minas.

•	 Lançamento MBA Gestão das Organizações de Saúde – ênfase em Auditoria, em parceria com a 
Faculdade de Ciências Médicas.
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COI

•	 Ampliação na comercialização dos planos Usisaúde Dental, ofertados para empresas do Vale 
do Aço.

•	 Incremento no número de vidas com o convênio firmado com a Policia Militar de Minas Gerais = 
8.654 vidas.

•	 A Clínica de Imagem e Documentação Ortodôntica do COI – o COIMAGEM – entrou em operação a 
partir da aquisição de um aparelho de Tomografia Computadorizada 3 em 1, que além de realizar 
exames de tomografias digitais, realiza também telerradiografias e radiografias panorâmicas, 
todas em modo digital.

•	 Realização dos Cafés Empresariais, encontros mensais com empresas da região para 
apresentação do plano odontológico e possíveis parcerias, por meio da prospecção de novos 
clientes.

SESMT/CONTRATOS

•	 Formalização de novos contratos de prestação de serviços de Saúde Ocupacional, com destaques 
para a Petrobras em Betim (1.700 vidas), Copasa (400 vidas), Prosegur Cubatão (293 vidas), além 
do incremento de 14 novos contratos pagos por valor unitário.

•	 Ampliação dos atendimentos de Saúde e Higiene Ocupacional, com o incremento de 19 contratos 
totalizando 3.509 vidas. Entre elas, estão empregados da Consul (700 vidas), da Usiminas 
Mecânica (1.400 vidas), da GR S.A. Cubatão (350 vidas), da CMI (250 vidas), da BEMISA (200 vidas) e 
da EXCEL (439 vidas);

•	 Nova demanda dos serviços de levantamento Ambiental, como da Usiminas Mecânica na reforma 
do Alto Forno 3 da Usina de Ipatinga.

•	 Incremento nos serviços prestados de Serviço Médico Ambulatorial, com destaque para a ECT 
– Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e para os serviços de resgate em ambulância em 
Antônio Dias – BEMISA – Brasil Exploração Mineral S.A.

Receitas Operacionais Líquidas

No ano de 2014, o faturamento da FSFX obteve crescimento de 10% em relação a 2013, 
passando de R$ 556 milhões para R$ 610 milhões, uma evolução de R$ 54 milhões no ano.

Segue tabela que demonstra a evolução das receitas por segmento:

Atividade 2012 % 2013 % 2014 % ∆% (2014 
- 2013)

Saúde Suplementar  243.669 50,6%  273.997 49,2%  290.777 47,7% 6%

Assistência Médico-Hospitalar  187.596 38,9%  226.931 40,8%  257.375 42,1% 13%

Educação  15.548 3,2%  17.610 3,2%  18.123 2,9% 3%

Segurança e Medicina Ocupacional  16.376 3,4%  17.497 3,1%  20.965 3,4% 20%

Saúde Odontológica  18.459 3,8%  20.175 3,6%  22.880 3,7% 13%

TOTAL  481.648  556.210  610.120 10%

RECEITA - POR ATIVIDADE (EM R$ MILHARES)

Nos gráficos a seguir, visualiza-se a representatividade percentual das 
receitas por fonte de recursos e das receitas por atividade. 

Nota: CONVÊNIOS (Usisaúde, Vitae, Vale do Rio Doce, Cemig, Copasa, Cenibra, Banco do Brasil e outros), USIMINAS 
(Coparticipação Planos de Saúde Suplementar e Odontológico, Bolsas CSFX, Contratos Medicina Ambulatorial, 
Ocupacional e de Logística), PARTICULARES (Mensalidades Planos de Saúde Mercado, Mensalidades CSFX, 
Atendimentos Odontológicos Fora do Rol ANS, Internações e atendimentos ambulatoriais HMC, Contrato 
Segurança e Medicina do Trabalho); SUS (Internações, cirurgias, atendimentos ambulatoriais e incentivos) e 
FUNDO	SAÚDE	+	COSAÚDE	(Gastos	com	Despesas	Assistenciais	da	Rede	Credenciada	Administrada).

RECEITA POR FONTE DE RECURSOS

Convênios/Particulares

Fundo Saúde + Cosaúde

Usiminas

SUS/Estado

2013

36,2%

30,3%

20,3%

13,3%

2014

17,1%
25,5%

42,8%

14,7%
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Vertentes

Controle Matricial
Controle cruzado de despesas, 

acompanhado por gestores 
especialistas junto aos 

gestores das áreas

Planilhão
Controle das despesas 

institucionais, comparado ano 
a ano e orçamento

Núcleo de Avaliação 
de Contratos

Comitê para revisão 
e otimização das 

negociações

Processos

O Programa Otimizar para Sustentar nasceu em 2010 com o objetivo de maximizar os resultados 
da FSFX, sempre mantendo o foco na qualidade dos produtos e serviços prestados aos clientes. 
Em 2014, os focos do Programa foram as despesas administrativas, o controle matricial de 
despesa, revisão de contratos e de processos, estes por meio da metodologia Lean Six Sigma.

Otimizar para Sustentar

RECEITA POR ATIVIDADE

Assist. Médico-Hospitalar

Saúde Suplementar

Saúde Odontológica

Educação

Segurança do Trabalho
e Saúde Ocupacional

As Receitas da FSFX tiveram evolução de R$ 53,9 milhões, no comparativo entre os 
anos de 2013 e 2014. Os principais fatores dessa evolução por atividades foram:

1)	+R$	30,4	milhões:	crescimento	da	produção	Ambulatorial	em	13%	e	das	
Internações em 5,9% e maior captação de Incentivos Públicos;

2)	+R$	16,8	milhões:	crescimento	de	17%	nos	Planos	Mercado	da	Usisaúde,	passando	de	
38.986 vidas, em 2013, para 45.665 vidas, em 2014, uma evolução de 6.679 vidas no total.

2013

49,26%40,80%

3,63% 3,17% 3,15%

2014

47,66%42,18%

3,75% 2,97% 3,44%

Em cinco anos, o Programa apurou resultado de R$ 14,65 milhões

Por fim, a busca contínua para garantir o desempenho econômico da instituição exige disciplina, 
capacitação e esforço contínuo na redução de desperdícios e na melhoria contínua de seus 
processos e serviços prestados, e, ainda pelo forte estimulo aos colaboradores e gestores, 
visando garantir participação e engajamento na busca do desenvolvimento da FSFX.

O montante é resultado de iniciativas para reduzir os desperdícios, renegociações de contratos, 
crescente índice de compras realizadas via pregão eletrônico, revisão de processos, entre outras.

Principais Ações 2014

Revisão de Processos Renegociação de contratos 
(utilização de pregão eletrônico) Redução de despesas administrativas

•	 Faturamento Ambulatorial

•	 Giro de leitos

•	 Inadimplência

•	 Tempo de atendimento

•	 Reagentes para exames de bio-
química e imunologia

•	 Stents farmacológicos e corona-
rianos convencional 

•	 Contribuição de R$ 746 mil

Metodologia Lean Six Sigma

A utilização desta metodologia permite melhorias em processos com uso de análises 
estatísticas dos dados. É o estudo do comportamento do processo, em relação à 
performance média e variação, de acordo com os requerimentos dos clientes. Vinte e quatro 
colaboradores foram capacitados e desenvolveram sete projetos ao longo de 2014: 

•	 Tempo de atendimento;

•	 Giro do leito;

•	 Faturamento ambulatorial;

•	 Inadimplência;

•	 Centro Cirúrgico/OPME;

•	 Nível de atendimento;

•	 Custo de aquisição de materiais.

OTIMIzAçãO DE CUSTO (EM MILHõES)

R$ 1,50

R$ 1,52

R$ 5,94

R$ 1,93

R$ 3,76
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Conclusão

Crescer e, até mesmo, manter-se frente às 
adversidades de um cenário de instabilidades, 
quase sempre desfavorável, tem sido o 
desafio das organizações brasileiras, nos 
mais diversos campos de atuação. O ciclo 
virtuoso de crescimento e resultados 
positivos da Fundação São Francisco Xavier 
confirmam que as estratégias adotadas pela 
gestão e aplicadas por seu efetivo estão 
promovendo a evolução planejada. Uma 
trajetória cuidadosamente desenhada, que 
culmina na melhoria contínua da qualidade 
e segurança dos serviços prestados, com 
ganhos em sustentabilidade para a instituição.

Mais uma vez, a participação da liderança 
mostrou-se essencial para o desdobramento 
das diretrizes, assegurando o seu cumprimento 
na busca de melhores resultados. É 
fundamental destacar também  a atuação 
entusiasmada dos colaboradores, que tomaram 
para si os desafios emergentes e souberam 
aplicar as medidas necessárias para que a 
Fundação avançasse. A proposta de uma gestão 
com estímulo à participação somente tem 
coerência e ganha força quando esses agentes 
desempenham os papéis para eles propostos. 

Em 2014, a Fundação São Francisco Xavier 
manteve a disposição para buscar novas 
parcerias e mercados, gerando oportunidades 
de negócios. A mesma energia foi empregada 
para análise e reestruturação interna, 
adequando seu modelo, processos, produtos 
e serviços às necessidades dos clientes que, 
a cada dia, elevam o nível de exigência.

Ao avaliar as atividades desenvolvidas pela 
Fundação sob um aspecto macro, a busca 
pela certificação internacional Det Norske 
Veritas International Standard (DIAS) do 
Hospital Márcio Cunha representou, sem 
dúvida, o desafio mais significativo de 2014. Em 
contrapartida, sua recomendação constituiu 
o principal marco desse período. Em outra 

vertente, não menos expressiva, os esforços 
empreendidos para a implantação do novo 
sistema de gestão, Tasy, serão revertidos, 
em 2015, em um novo salto evolutivo para a 
instituição, nos mais diferentes setores.

Com uma evidente inquietude e engajamento, 
despertados por seu modelo de gestão, todas 
as unidades de negócio da Fundação têm 
avançado continuamente na qualidade e na 
abrangência dos serviços, contribuindo para 
uma performance positiva e reconhecida. 
Inovando e trabalhando com muita dedicação, 
a instituição vem garantindo um bom 
desempenho na gestão das carteiras de 
clientes da Usisaúde e do Centro de Odontologia 
Integrada e ainda registrando importante 
crescimento do Serviço de Segurança do 
Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente.

E mesmo atuando com arrojo na gestão de 
seus custos e de forma incisiva para manter-se 
competitiva e sustentável, a Fundação São 
Francisco Xavier reafirmou seu compromisso 
como parceira da sua principal cliente, a 
Usiminas, e, principalmente, como entidade 
filantrópica, realizando ou apoiando ações 
de promoção do desenvolvimento humano, 
fortalecendo o vínculo com as comunidades 
onde está inserida. Da mesma forma, a atuação 
inovadora do Colégio São Francisco Xavier, com 
implementações decisivas para a ampliação 
da qualidade do ensino, alimenta a posição 
diferenciada alcançada há anos pela escola.

Em 2015, a Fundação São Francisco Xavier 
seguirá confiante rumo aos novos desafios, 
certa de que os resultados alcançados até 
aqui, frutos de uma gestão comprometida e 
embasada nos fundamentos empresariais 
e sociais da sua instituidora, a Usiminas, 
servirão de bases para um novo patamar 
de excelência, em todos os seus segmentos 
de atuação, para tornar-se referência 
nacional em saúde e educação.
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Superintendente de Gestão
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Superintendente de Planos de Saúde
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Superintendente de Segurança do Trabalho, 
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Superintendente do Centro de Odontologia Integrada
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Superintendente do Colégio São Francisco Xavier
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érica Pascoal Fernandes
Assessora de Comunicação
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Fundação São Francisco Xavier
Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41 - bairro das Águas

Cep 35160-158 - Ipatinga - Minas Gerais
Tel.: (31) 3829-9000

fsfx@usiminas.com
www.fsfx.com.br

facebook.com/fundacaosaofranciscoxavier
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