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NOTÍCIAS DO HOSPITAL
Cirurgias de catarata realizadas no Hospital da Laguna beneficiam pacientes de várias regiões do
Estado

As 351 cirurgias de catarata realizadas, ano passado, pelo oftalmologista Dr. Rafael Elias Silvano, no
Hospital da Laguna, beneficiaram pacientes residentes em 18 municípios. São eles: Araquari, Armazém,
Braço do Norte, Canelinha, Capivari de Baixo, Florianópolis, Grão-Pará, Laguna, Pedras Grandes, Rio
Fortuna, Rio Negrinho, Sangão, Santa Rosa de Lima, São João Batista, São Ludgero, Treze de Maio,
Tubarão e Xanxerê. A maioria das cirurgias foi realizada pelo SUS.
Ministério da Saúde habilitou 10 leitos de retaguarda do Hospital da Laguna
Há alguns anos, o Ministério da Saúde vem organizando a assistência à saúde através de diversas redes de
cuidados, como a Rede de Atenção às Urgências e Emergências, a Rede de Saúde Mental e a Rede Cegonha.
Recursos novos bastante significativos estão sendo liberados pelo Governo Federal, com o objetivo de
qualificar a assistência prestada por hospitais e postos de saúde que aderirem a estas estruturas. O Hospital
da Laguna solicitou habilitação em todas elas. Por isso, em 2013, quinze dos seus trinta leitos psiquiátricos
foram habilitados como serviço de referência para atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental
e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, tendo sido o nosso
Hospital o primeiro em SC a receber tal credenciamento. A partir de novembro do ano passado, foi a vez da
habilitação de dez leitos de retaguarda em Clínica Médica, dentro da Rede de Atenção às Urgências e
Emergências, os quais passaram a ficar à disposição do Hospital Nossa Senhora da Conceição, de Tubarão,
para continuidade do tratamento de pacientes menos graves. Com isso, poderemos aumentar a taxa de
ocupação do nosso Hospital e, ao mesmo tempo, disponibilizar mais leitos para pacientes de alta
complexidade no hospital de referência, que sempre está superlotado. No momento, o Hospital da Laguna
aguarda habilitação em outros segmentos desta mesma rede, que possibilitarão o aporte de novos recursos
financeiros.
Associação dos Funcionários do Hospital da Laguna tem nova diretoria
Tomou posse em 04 de fevereiro a nova diretoria da Associação dos Funcionários do Hospital da Laguna –
Gestão 2015/2016, que ficou assim constituída:
Presidente: Cheyenne de Andrade Leandro
Vice-Presidente: Rochely Fernandes Figueiredo
1ª. Secretária: Ingrid Arsênio
2º. Secretário: Dirceu Abílio Maia – Garotinho

1º. Tesoureiro: Fernando Pedro de Oliveira
2ª. Tesoureira: Daniela Martins Costa Turíbio
Treinamento de prevenção de incêndios
Mais um treinamento de combate a incêndio foi realizado na tarde de 11 de fevereiro no Hospital da Laguna.
Segurança é fundamental, prevenir incidentes e acidentes mais ainda. Vários colaboradores participaram do
treinamento e, agora, já estão preparados para eventuais ocorrências. Queira Deus que nunca seja necessário
colocarem em prática o que aprenderam! Parabéns a todos!
Grupo Vida e Arte doa equipamento e cobertores para alas psiquiátricas
Em 09 de fevereiro, na Capela do Senhor dos Passos, logo após a novena em honra a São Francisco de Assis,
as voluntárias do Grupo Vida e Arte entregaram à direção do Hospital um monitor cardíaco e cobertores para
os pacientes das alas psiquiátricas. A elas, mais uma vez, o nosso muito obrigado.

Resultado do Leilão de Arte Carnaval 2015 Beneficente

O Leilão de Arte Carnaval 2015 Beneficente, promovido na noite de 11 de fevereiro, no Beco da Lua, pelo
colunista Arlan Alves, do Jornal Notisul, pela empresária Neide Tomelin Bini, de Blumenau, e pela
marchand Carmen Capella assegurou ao Hospital da Laguna o repasse de R$ 1.074,00 e de uma tela a óleo,
no valor de R$ 1.000,00. Além disso, o prefeito Everaldo dos Santos presenteou o Hospital com um par de
vasos avaliados em R$ 650,00. Oportunamente, será feita uma rifa dos objetos doados. A todos os
envolvidos, incluindo os proprietários do Beco da Lua, o nosso muito obrigado.
Hospital em clima de Carnaval
A Equipe de Saúde da Família da Alegria, do Mar Grosso, coordenada pela enfermeira Maria Heloísa
Fernandes, esteve, na 6a. feira de Carnaval, no Hospital, animando pacientes, visitantes, médicos e

funcionários. Um divertido baile de Carnaval foi oferecido aos pacientes das alas psiquiátricas, no pátio
interno, com música ao vivo e tudo o mais. Nossos agradecimentos à ESF da Alegria, que, mais uma vez, nos
ajudou a alegrar nossos internos.

Números do Carnaval
Durante o Carnaval, foram atendidas, pelo Serviço de Emergência do Hospital da Laguna, 614 pessoas, 49 a
menos do que no ano passado. Destas, apenas uma foi internada e duas precisaram ser transferidas para outro
hospital. Embora não tenham ocorrido óbitos, houve 04 atendimentos a feridos por arma de fogo e 01 por
arma branca. Para atender a grande demanda, equipes médicas, de enfermagem e de apoio foram reforçadas,
assim como os estoques de todo tipo de medicamentos e materiais, graças a recursos da Secretaria Municipal
de Saúde e do próprio Hospital. Além disso, foram distribuídos, na Emergência, materiais educativos sobre
prevenção da AIDS e camisinhas fornecidas pelo Estado e Município. A direção do Hospital agradece a todos
os médicos e funcionários por mais este sucesso.
Hospital da Laguna participa de encontro com Secretário de Estado da Saúde

Os presidentes das entidades hospitalares de SC, Tércio Kasten - FEHOESC, Dário Staczuk - AHESC e
Hilário Dalamnn - FEHOSC, além de gestores de todo o Estado, receberam, na manhã de 20 de fevereiro, na
sede das entidades, na capital, a visita do Secretário de Estado da Saúde João Paulo Kleinubing. O encontro
serviu para a apresentação de uma pauta de reivindicações das entidades ao secretário, que tomou posse em
janeiro. O presidente do Fórum Parlamentar Catarinense, deputado José Milton Schaefer, participou deste
produtivo encontro. Representantes do Hospital da Laguna também se fizeram presentes.

Associação Mamãe Bebê doa piso cerâmico ao Hospital
Graças à parceria da Associação de Voluntárias Mamãe Bebê, o Hospital substituiu, na semana passada, o
piso cerâmico do Posto de Enfermagem da Maternidade, possibilitando maior segurança e conforto para
profissionais e pacientes. Às voluntárias, o nosso muito obrigado.

Eleita a nova Diretoria do Hospital
Foi eleita no dia 26 de fevereiro, para o biênio 2015/2017, a nova Diretoria do Hospital da Laguna, que ficou
assim constituída. A posse aconteceu no mesmo dia, às 18:30 horas, na Sala de Reuniões do Hospital,durante
assembleia geral dos associados.
Presidente – Regina Ramos dos Santos
Vice-presidente – Gil Ungaretti Netto
1ª. Secretária – Marleni Preuss Cardoso
2º. Secretário – Dr. Zeno Alano Vieira
1º. Tesoureiro – Maurício de Paula Carneiro (membro nato representante da Irmandade S. B. J. dos Passos)
2º. Tesoureiro – Porfírio Santos Gomes
Conselheiros fiscais – Ageu Nunes de Andrade
Ivo Perin
Pedro Paulo Nunes
Suplentes da Diretoria:
- Ondina Silveira
- Peterson Crippa da Silva
- Maricélia Brito de Souza
- Jorge Luiz de Oliveira
- Cinthya Ferreira Correia Vieira
Suplentes do Conselho Fiscal:
- Mário Manuel Portela Martins
- Nilson Algarves
- Cheyenne de Andrade Leandro
Também fazem parte da diretoria do Hospital os seguintes membros natos:
- Robson Elegar Caporal – Secretário da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional da Laguna
- Everaldo dos Santos – Prefeito da Laguna

- Roberto Carlos Alves – Presidente da Câmara de Vereadores
- Valéria Olivier Alves – Representante da ACIL
Serviço de Tomografia Computadorizada já está em funcionamento
Já se encontra em funcionamento, no Hospital da Laguna, o Serviço de Tomografia Computadorizada, de
propriedade do Dr. Cláudio Búrigo de Carvalho, da Clini-X de Tubarão. O novo serviço encontra-se à
disposição dos pacientes internados e de toda a clientela do SUS e dos consultórios particulares. Os
exames são realizados mediante agendamento na Recepção do Centro de Diagnóstico por Imagem Antônio
Sebastião Teixeira, do Hospital, que inclui, ainda, Serviço de Radiologia Digital e Ultrassonografia, este
último de propriedade da Dra. Tatiana Mansur Blosfeld.
Cirurgião plástico Dr. Marcos Pacheco inicia trabalhos no Hospital da Laguna
O conhecido cirurgião plástico Dr. Marcos Pacheco está prestando serviços no Hospital da Laguna.
Graduado pela Universidade Federal de Pelotas/RS, ele é especialista em Cirurgia Geral, pelo Serviço
de Cirurgia Geral do Hospital São José, de Criciúma/SC, e em Cirurgia Plástica, pelo Serviço de Cirurgia
Plástica do Hospital Cristo Redentor, de Porto Alegre/RS. Os interessados deverão agendar consulta na
Clínica Zopelaro, através do telefone 3644-0886.
Hospital implantou Serviço de Ouvidoria
Implantado o Serviço de Ouvidoria do Hospital da Laguna. O objetivo do novo serviço é receber
reclamações, denúncias, solicitações e elogios, encaminhando-os ao setor responsável e, posteriormente,
dando retorno ao interessado. Com isso, a direção pretende melhorar a comunicação entre o Hospital e seus
clientes e aprimorar a assistência prestada. O Serviço de Ouvidoria funciona junto à Secretaria da
Direção/Administração do Hospital, de 2ª. a 6ª. feira, no horário comercial, sob a responsabilidade das
funcionárias Beth ou Elaine. As manifestações podem ser feitas pessoalmente ou através do telefone 36443142 ou ainda através de e-mail encaminhado ao site do Hospital (www.hospitallaguna.com.br).
PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 160 ANOS DE FUNDAÇÃO DO
HOSPITAL DA LAGUNA
Fundado em 03 de abril de 1855, nosso Hospital completará 160 anos de fundação. Como acontece todos
os anos, a direção da entidade estará promovendo diversas atividades comemorativas. São elas:
02 de abri l – Das 08:00 às 12:00 h – “Hospital na Praça”
Local: Centro Histórico
10 de abril – 14:00 h – Palestra sobre Empatia no Trato Social
Local: Sala de Reuniões (5º. andar)
Palestra: Atanázio Fernandes Lameira
13 de abril – 14:00 h – Novena em louvor a São Francisco de Assis
Local: Capela do Senhor dos Passos
Celebrante: Sr. Jairo Barcelos e Grupo de Canto Paz e Bem
15 de abril – 16:00 h – Missa de ação de graças
Local: Capela do Senhor dos Passos
Celebrante: Pe. Nivaldo Ceron (Pastoral Hospitalar)
17 de abril – 08:00 h – Realização de exames de saúde para funcionários
Local: Ambulatório de Ortopedia do Hospital da Laguna
23 de abril - 18:00 h - Assembleia geral dos associados para apresentação do balancete e das atividades
realizadas em 2014
Local: Sala de Reuniões (5º. andar)
24 de abril – 19:30 h - Solenidade de entrega dos títulos “Amigo do Hospital da Laguna” e “Sócio
Honorário”, com corte do bolo de aniversário
Local: Centro Cultural Santo Antônio dos Anjos
30 de abril – 16:00 h – Missa de ação de graças

Local: Capela do Senhor dos Passos
Celebrante: Pe. Lenoir (Paróquia Santo Antônio dos Anjos)
1º. de maio – 12:00 h – Festa de confraternização para funcionários e médicos e comemoração do Dia do
Trabalhador
Local: GP Sports Campo Sintético - Portinho
Contamos com a presença de todos.
OUTROS EVENTOS
- Desde o mês de agosto/13, sob a coordenação do assistente social Jorge Luiz de Oliveira e da diretora
Marleni Preuss Cardoso, vêm sendo realizados Grupos de Oração à Nossa Senhora, sempre nas 6as.
feiras, às 8:30 h, junto à Gruta da Nossa Senhora do Parto, localizada no pátio interno do Hospital, ou na
Capela do Senhor dos Passos.
- No dia 09 de fevereiro, às 14:30 h, na Capela do Senhor dos Passos, f o i r e a l i z a d a novena em
honra a São Francisco de Assis, sob a coordenação do Sr. Jairo Barcelos e do Grupo de Canto Paz e Bem.
- No dia 26 de fevereiro, às 16:00 h, foi realizada missa de ação de graças na Capela do Hospital, desta
vez pelo Pe. Itamar Faísca, da Paróquia Santo Antônio dos Anjos.
Venha conhecer a Maternidade do Hospital da Laguna!
Aproveitamos para convidar você, gestante, para visitar a Maternidade, antes do parto. A equipe de
enfermagem do setor terá o maior prazer em lhe mostrar nossas instalações. Assim, quando chegar o tão
esperado momento do seu bebê nascer, você poderá ser atendida em um ambiente conhecido e por pessoas
que já não lhe serão estranhas.
Participe dos eventos religiosos promovidos na Capela do Hospital
- Grupos de oração à Nossa Senhora – Toda 6ª. feira, às 8:30 h
- Novena em louvor a São Francisco de Assis – Toda segunda 2ª. feira do mês, às 14:00 h
- Missa – Toda última 5ª. feira do mês, às 16:00 h
Você deseja trabalhar no Hospital?
Se a resposta for “sim”, deixe seu currículo com a psicóloga Caroline. Ela está à disposição dos
interessados toda 2ª. feira, às 9 h, para entrevista.
Confira os benefícios que o Hospital da Laguna oferece aos seus funcionários
- Seguro de vida através da UNICRED;
- Refeições gratuitas para colaboradores que fazem jornadas de 12 horas;
- Desconto nas mensalidades do Colégio Stella Maris para os filhos matriculados;
- Empréstimo consignado através da Caixa Econômica Federal, após 12 meses de trabalho;
- Desconto em folha das compras feitas em lanchonete e farmácia credenciadas;
- Desconto em folha na Clínica Odontológica Lima (Tubarão - SC);
- Vacinação contra Gripe, Hepatite B e Tétano;
- Atendimento social e psicológico;
- Programa Saúde do Trabalhador do Hospital, com destaque para os exames preventivos do câncer
ginecológico, de mama e de próstata; e
- Internação em quarto privativo (extensivo ao cônjuge ou companheiro e filhos menores de 18 anos).
Atenção para os outros números de telefones do Hospital!
3646-1137
3646-0140
Hospital aluga consultórios

Comunicamos que o Hospital tem consultórios para alugar. Interessados deverão procurar a
Administração, no horário comercial.
CAMPANHAS
Livros que estão sendo vendidos em benefício do Hospital da Laguna
“A Trajetória da Enfermagem na Cidade de Laguna” – das enfermeiras Cinthya Ferreira
Corrêa Vieira, Maria Heloísa Fernandes e Regina Ramos dos Santos
“Entre os Morros da Minha Infância” - de Jacqueline Bulos Aisenman
Você poderá adquirir estes livros na Tesouraria do Hospital.
Você contribui com o Hospital através da conta de luz?
Laguna e Pescaria Brava possuem mais de 23 mil contas de energia elétrica. Destas, apenas 3
mil contribuem com o Hospital, assegurando arrecadação mensal de R$ 6 mil, utilizados para
pagamento da sua própria conta de luz.
Se as 20 mil contas que faltam também contribuíssem, as dificuldades financeiras do Hospital
seriam muito menores.
Assim, se você gostaria de investir no Hospital desta maneira, ou aumentar o valor do seu
repasse mensal, ligue-nos pelo telefone 3644-3142, que lhe encaminharemos o formulário de
adesão.
E tem mais! Mensalmente, o Hospital sorteia prêmios, através do programa do João Batista Cruz,
da Rádio Garibaldi, entre estes contribuintes. Assim, os últimos contemplados foram:
- Sr. Francisco João Martins, residente na Pescaria Brava, que ganhou uma manta doada
pelo próprio Hospital; e
- Sr. Airton Weck Cardoso, de Ribeirão Pequeno, que ganhou um lindo artigo de decoração
da Casa dos Presentes.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer, de coração, a todas as pessoas e entidades que, há
tantos anos, vêm investindo no Hospital, lembrando que tudo o que o Hospital recebe é devolvido à
comunidade, na forma de serviços ainda mais qualificados.
Campanha para uso racional do Serviço de Emergência
Tendo em vista o grande número de pessoas que procuram o Serviço de Emergência e que poderiam ser
atendidas nos postos de saúde, o Hospital vem a público esclarecer a população sobre a necessidade do uso
racional deste serviço.
- Quem deve procurar o Serviço de Emergência?
Pessoas que necessitam de atendimento médico imediato, isto é, que estejam em situação de grande
sofrimento, correndo risco de morte ou apresentando doença ou condição que tenha que ser combatida o
mais rápido possível.
- Por que não se deve procurar a Emergência para consultas de rotina?
A consulta de rotina exige um interrogatório detalhado sobre a saúde do paciente, o registro das alterações
encontradas no seu prontuário, a realização de exames e o acompanhamento do caso pelo mesmo médico
através da consulta de retorno, enfim inúmeras coisas impossíveis de serem realizadas pelo plantonista.
Portanto, se você procurar a Emergência para este tipo de consulta, não irá receber o atendimento adequado.

Além disso, você poderá estar atrapalhando o atendimento rápido e eficiente dos doentes que realmente
necessitam.
- Como você deve proceder?
Procure não deixar seu problema de saúde se agravar para, somente depois, procurar atendimento.
Faça o agendamento da consulta em sua Unidade de Saúde da Família.
Se for o caso, solicite dispensa do trabalho – a legislação trabalhista lhe dá este direito.
Portanto, se o seu caso não for considerado urgente, você deverá procurar atendimento na sua Unidade de
Saúde da Família e não no Serviço de Emergência do Hospital.
Seu bebê já fez o Teste da Orelhinha?
Se o seu bebê ainda não fez o Teste da Orelhinha, solicite agendamento através do fone 3644-3142 (falar
com Elaine). O exame é realizado pela fonoaudióloga Maricélia Brito, através do SUS. Trata-se de um
exame simples, rápido e indolor, capaz de identificar precocemente deficiências auditivas que podem ser
corrigidas, desde que descobertas em tempo.
CAPACITAÇÕES REALIZADAS
Dia

02

02

05

Tema
Gestão do Corpo
Clínico
Gestão do Corpo
Clínico
Segurança do
paciente

Profissionais
responsáveis
Centro de Estudos
CEALAG
Centro de Estudos
CEALAG

Público- Alvo

Promotor

Representantes do Comitê
Regional de Revitalização
dos Hospitais
Filantrópicos
Dra. Tatiana Mansur
Blosfeld

CEALAG e Hospital
Nossa Senhora da
Conceição

Centro de Estudos
CEALAG

Representantes do Núcleo
de Segurança do Paciente
do Hospital da Laguna

CEALAG e Hospital
Nossa Senhora da
Conceição
CEALAG e Hospital
Nossa Senhora da
Conceição

Apresentação dos
resultados das
ações estratégicas
de 2014
Segurança do
paciente

Regina Ramos dos
Santos

Funcionários de todos os
setores

Hospital da Laguna

Enfermeira Cinthya
Ferreira Corrêa Vieira

Equipe de enfermagem da
Clínica Médica

Hospital da Laguna

11

Segurança do
paciente

Enfermeira Cinthya
Ferreira Corrêa Vieira

Equipe de enfermagem
das Alas Psiquiátricas

Hospital da Laguna

26

Saúde emocional
e bem estar

Psicóloga Caroline
Fernandes

Funcionários de todos os
setores

Hospital da Laguna

Higienização das
mãos
Segurança do
paciente e
Síndrome de
Burnoit

Nutricionista Maryanne
Gonçalves de Oliveira
Enfermeira Cinthya
Ferreira Corrêa Vieira e
psicóloga Liliane
Marques Alves Seghetto

Equipe da Copa e
Cozinha

Hospital da Laguna

Equipe de enfermagem da
Emergência

Hospital da Laguna

06

10

26

27

O HOSPITAL DA LAGUNA AGRADECE
Direção, administração, médicos, funcionários, voluntários e pacientes do Hospital da Laguna vêm
a público agradecer as doações recebidas:

Pessoas/instituições

Doações

Grupo Vida e Arte

01 monitor cardíaco multiparâmetro e cobertores para as
alas psiquiátricas
10 mil copos e 5 mil copinhos descartáveis

Copobras, de São Ludgero
Associação de Voluntárias Mamãe Bebê
Sra. Neide Tomelin Bini

Piso cerâmico para o Posto de Enfermagem da
Maternidade
R$ 1.074,00 e um quadro no valor de R$ 1.000,00

Prefeito Everaldo dos Santos

01 par de vasos no valor de R$ 650,00

Casa dos Presentes

Artigo de decoração para sorteio do Projeto Luz

A todos, o nosso muito obrigado!
DADOS ESTATÍSTICOS
Atendimentos

Janeiro

Fevereiro

Internações (total)

315

273

Percentual de internações SUS

89,0

89,0

Percentual de pacientes internados vindos de outros municípios

16,5

15,0

Internações em Clínica Médica

182

150

Internações em Clínica Cirúrgica

47

48

Cirurgias

74

98

Internações em Pediatria

03

09

Internações em Psiquiatria

48

34

Internações em Obstetrícia

35

32

Partos

30

28

Córneas captadas

0

0

39,76

41,75

Óbitos de pacientes internados

02

04

Transferências de pacientes internados

13

11

4.098

3.831

Consultas ortopédicas

131

109

Consultas psiquiátricas

48

34

Cirurgias ambulatoriais

43

36

Transferências de pacientes atendidos na Emergência

09

06

Raios X (pacientes internos e externos)

1.652

1.336

Exames de análises clínicas (pacientes internos e externos)

1.950

1.454

Ultrassonografias de pacientes (pacientes internos e externos)

143

106

Tomografias computadorizadas (pacientes internos e externos)

61

128

Endoscopias digestivas de pacientes internados

11

08

Eletrocardiogramas (pacientes internos e externos)

143

162

Recém-nascidos vacinados contra a Tuberculose

29

27

Recém-nascidos vacinados contra a Hepatite B (1ª. dose)
Maternidade
Recém-nascidos que fizeram Teste do Olhinho

29

27

29

27

Taxa de ocupação hospitalar

Consultas no Serviço de Emergência

Recém-nascidos que fizeram Teste da Orelhinha

0

66

Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatística
VOCÊ JÁ VISITOU O SITE DO HOSPITAL DA LAGUNA?

www.hospitallaguna.com.br
Através do site, você pode registrar sugestões e reclamações que muito poderão ajudar
a direção do Hospital a melhorar cada vez o atendimento prestado.
Procure Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos também no Facebook e
curta a nossa página!

Missão do Hospital da Laguna
Trabalhar a serviço da vida, promovendo a saúde de forma ética, humanizada, resolutiva e
comprometida com a sociedade.

Visão
Ser referência em assistência de média e alta complexidade na Região Sul, com
atendimento humanizado e de qualidade.

Valores
Ética
Humanização
Qualidade e inovação
Preservação da história
Resolutividade
Responsabilidade social e ambiental
Transparência
Valorização profissional

Elaboração: Direção e Administração do Hospital da Laguna
hospital.laguna@bizz.com.br
hospital.adm@bizz.com.br

