
 

 
 
Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41 
Bairro das Águas - CEP 35160-158 
Ipatinga - MG 
Tel. 31 3829 9000 

 

FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER – FSFX 

 

Termo de Colaboração Verba ProHosp 

 

Encontra-se aberto na Fundação São Francisco Xavier – Hospital 

Márcio Cunha,  

CNPJ: 19.878.404/0001-00. Cotação de Preços nº98559 e 98560 98561 para aquisição dos 

serviços abaixo relacionados: 

 

Serviço 

Cotação nº98559 
Quant 

UTI de alta performance  
Incluir  todas as despesas relacionadas ao curso, ficaremos somente com a despesa de 
local de treinamento e lanche a ser servido durante as aulas . Realização para Outu-
bro/Novembro/Dezembro. Curso desenvolvido para capacitação de Gestores e profissio-
nais (Médicos/Enfermeiros/Equipe Multidisciplinar) em relação as necessidades e desen-
volvimento de uma UTI de Alta Performance. Envolver a equipe assistencial em todos os 
fatores que são necessários para que uma unidade de terapia intensiva tenha excelentes 
resultados, não só assistenciais, mas como de gestão de pessoas e financeiros. 

 

1 turmas, com 30 profissionais  

A ser ministrado em Ipatinga/MG 

 

 

Serviço 

Cotação nº98560 
Quant 

PALS (Suporte Avançado de Vida em Pediatria)  
Incluir  todas as despesas relacionadas ao curso, ficaremos somente com a despesa de 
local de treinamento e lanche a ser servido durante as aulas. Curso teórico-prático prepa-
rado para profissionais de saúde com o objetivo de capacitá-los para o atendimento de 
crianças criticamente enfermas. Introduzido e monitorado pela American Heart Association 
- AHA, tem como objetivos principais: reconhecer as crianças em risco de parada cardior-
respiratória, enfatizar as condutas médicas necessárias para prevenir a parada cardiorres-
piratória, desenvolver habilidades cognitivas e psicomotoras na ressuscitação e estabiliza-
ção iniciais das crianças em falência respiratória, choque e/ou parada cardiorrespiratória. 
Capacitar o profissional de saúde a realizar uma abordagem sistematizada para avaliação 
e tratamento da criança gravemente enferma. Isto permite que intervenções precoces 
sejam realizadas visando diminuir a morbidade e a mortalidade do paciente pediátrico. 

 

1 turma, com 30 profissionais  

A ser ministrado em Ipatinga/MG 

 

 

Serviço 

Cotação nº98561 
Quant 

CRM (Crew Resource Management)  
Incluir  todas as despesas relacionadas ao curso, ficaremos somente com a despesa de 
local de treinamento e lanche a ser servido durante as aulas. 
O foco é o profissional de saúde, preparando- o para prevenir o erro através de competên-
cias não técnicas baseadas no Crew Resource Management, treinamento de fatores 
humanos, iniciado na aviação na década de 80, responsável pela redução significativa de 
acidentes aéreos. 

 

1 turma, com 30 profissionais  

A ser ministrado em Ipatinga/MG 

 

O acolhimento das propostas ocorrerá entre os dias 25/08/2021 a 01/09/2021 através do e- mail 
michele.paixao@fsfx.com.br. 

 
Ipatinga, 23 de Junho de 2021. 

 
Michele Paixão 

Analista de Compras 
 

Classificação da informação: Público 
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