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NOTÍCIAS DO HOSPITAL DA LAGUNA
Primeiro bebê de 2019

O primeiro bebê nascido no Hospital da Laguna, em 2019, foi Sofia, filha de Fabíola da Silva Martin,
residente em Imaruí. Ela nasceu em 02/01, através de cesariana, pesando 3,10 kg e medindo 48 cm. Os
médicos assistentes foram o obstetra Dr. Solano de Oliveira e o anestesista Dr. Paulo de Melo Abreu,
auxiliados pela enfermeira Marie Alexsandra da Silva e pela técnica em enfermagem Rosimere Cereja.
Secretaria Municipal de Saúde repassou ao Hospital parte dos recursos extras de verão
Na última semana de janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde repassou ao Hospital a quantia de R$
45.652,86 para pagamento dos médicos plantonistas extras contratados para trabalharem durante a alta
temporada, bem como para compra de materiais médico-hospitalares e pagamento de salários de
funcionários do Serviço de Emergência. O repasse restante, no mesmo valor, será repassado ao Hospital
após o Carnaval.
Hospital recebeu caminhão de mercadorias doadas pela Receita Federal
Na manhã de 05 de fevereiro, o Hospital da Laguna recebeu mais um caminhão de mercadorias doadas pela
Receita Federal. O bazar será realizado no Centro Cultural Santo Antônio dos Anjos, nos dias 16, 17 e 18
de fevereiro, das 9 às 17 h, mediante distribuição de senhas. O valor máximo de compras por pessoa será de
R$ 900,00, sendo obrigatória a apresentação de Carteira de Identidade e CPF. Estarão à disposição da
comunidade produtos tais como brinquedos, roupas, bolsas, perfumes, eletroeletrônicos, celulares e outros.
Participe!

Última reunião da atual Diretoria do Hospital da Laguna
Em 06 de fevereiro, às 19 h, foi realizada a última reunião da Diretoria do Hospital da Laguna, biênio
2017/2019. Além dos assuntos rotineiros de pauta, a presidente Regina Ramos dos Santos apresentou aos
diretores retrospectiva das principais ações realizadas entre os anos 2005 e 2018, período em que exerceu a
presidência do Hospital, além de agradecer a todos pelo trabalho conjunto. A íntegra desta retrospectiva
encontra-se publicada no final do presente informativo.
Deputado Jorge Boeira destinou emenda de R$ 100 mil para o Hospital
Na tarde de 11 de fevereiro, o vereador Peterson Crippa da Silva visitou o Hospital da Laguna,
acompanhado pelo assessor da Câmara de Vereadores Rômulo Camilo, pelo Secretário Municipal de Saúde
de Pescaria Brava Henrique Souza e respectivos assessores. O objetivo da visita foi fazer a entrega à
Direção e Administração do Hospital de ofício do deputado federal Jorge Boeira, informando que destinou
à entidade a quantia de R$ 100 mil para pagamento de despesas de manutenção e custeio, sendo que o
referido valor deverá ser pago ainda neste semestre. Agradecemos ao deputado Jorge Boeira, ao vereador
Peterson, ao Secretário de Saúde Henrique e ao assessor Rômulo por mais esta conquista.
Hospital realiza 10º. Seminário de Avaliação do Planejamento Estratégico
Na manhã de 13 de fevereiro, no Salão Nobre, a Direção/Administração do Hospital reunirá as lideranças
da instituição para realizar o Seminário de Avaliação das Ações Estratégicas de 2018. O Planejamento
Estratégico foi implantado no Hospital da Laguna em fevereiro de 2008, graças à assessoria gratuita do
professor Maurício Fernandes Pereira, sendo que, desde então, são elaborados planos de ação anuais. O
cumprimento das ações previstas no plano é feita de dois em dois meses e, uma vez por ano, é realizada sua
avaliação global, através do seminário, incluindo a verificação de indicadores de resultados e pesquisas de
satisfação.
Eleição para Diretoria e Conselho Fiscal do Hospital – Biênio 2019/2021

Em 19 de fevereiro próximo, haverá eleição para Diretoria e Conselho Fiscal do Hospital da Laguna, para o
biênio 2019/2021. A urna estará à disposição dos associados, no dia 19 de fevereiro, das 12 às 17 h, no
próprio Hospital. Às 17:30 h do mesmo dia, no Salão Nobre, será realizada assembleia geral dos associados
para apuração dos votos e posse dos eleitos. Poderão votar apenas os associados há mais de um ano e quites
com o pagamento das mensalidades. O prazo de inscrição de chapas foi encerrado em 18 de janeiro,
conforme edital do processo eleitoral, sendo que apenas uma chapa se inscreveu, conforme a seguinte
descrição.
Diretoria
Titulares:
Fernando Henrique Souza Pache - Presidente
Tatiana Mansur Blosfeld
Cheyenne Andrade Leandro
Sílvio Barbosa de Castro
Porfírio Santos Gomes
Suplentes:
Roberto Norberto Machado
Marcos Antônio de Andrade
Zeno Alano Vieira
Rosângela Brum F. dos Santos
Juliano José Braum
Conselho Fiscal
Titulares:
Rosinete Silveira Ramos
Mário Manuel Portela Martins
Maurício Moysés Menezes
Suplentes:
Ageu Nunes de Andrade
Gerci Vieira Machado
Elton Martins dos Santos
Você já ouviu falar na Clínica São Luiz do Hospital da Laguna?
Você sabia que a depressão, o estresse, a ansiedade e ainda o alcoolismo e a dependência de drogas são
manifestações psíquicas que podem estar ligadas a outros transtornos mentais ainda mais complicados? E
você sabia que, para estas doenças e outros episódios psicossociais, há tratamento? Há, sim, e você não
precisa sair da nossa região para ser tratado por uma equipe multiprofissional especializada em Saúde
Mental e em um ambiente acolhedor e humanizado, com estrutura hoteleira e equipamentos de última
geração. Estamos falando da Clínica São Luiz, instalada no Hospital da Laguna. A Clínica São Luiz atende
pelos planos de saúde da Unimed, Saúde Conceição, Agemed e particular. Fale conosco, através dos
telefones 3646-1237 ou 3646-0522, e agende sua consulta. Clínica São Luiz – atendimento
multiprofissional com amor e responsabilidade social.
OUTROS EVENTOS
- Nos dias 07 de janeiro e 04 de fevereiro, às 14 h, na Capela do Hospital, foram realizadas novenas em
honra a São Francisco de Assis, sob a coordenação do Sr. Jairo Barcelos e do Grupo de Canto Paz e Bem.
- No dia 31 de janeiro, às 16 h, foi realizada missa de ação de graça na Capela do Hospital.

- Nos dias 07 de fevereiro, às 14 h, o Hospital participou da reunião do Conselho Municipal de Saúde,
realizada na sede da Secretaria de Saúde.
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.
Serviço de Ouvidoria do Hospital da Laguna
O Serviço de Ouvidoria do Hospital da Laguna tem por objetivo 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 da
funcionária Beth. As manifestações podem ser feitas pessoalmente ou através do telefone 3644-3142 ou
ainda através de e-mail encaminhado ao site do Hospital (www.hospitallaguna.com.br).
Atenção para os outros números de telefones do Hospital!
3646-1237
3646-0140
Atenção para o telefone do Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital
3644-0728
Você sabia que o Hospital da Laguna é credenciado pelos seguintes planos de saúde?
AGEMED
ASSEFAZ
CASSI (BANCO DO BRASIL)
CLINIPAM
ELETROSUL
ELO-SAÚDE
GEAP
MEDIAL SAÚDE/AMIL
PETROBRÁS
PLANSFER
SAÚDE BRADESCO
SAÚDE CAIXA (ANTIGO FUNCEF)
SAÚDE CONCEIÇÃO
SC-SAÚDE
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
UNIMED
TRACTEBEL
Você sabia que o Hospital da Laguna é credenciado pelos seguintes cartões de descontos?
AMPE
ASSIST CARD
PASS BRESCEL
PAX PREVE
PAX SANTO ANTÔNIO DOS ANJOS
SOS VIDA

TRAVEL ACE BRASIL (somente para argentinos)
VIDA COTIDIANA
Conheça a Associação do Hospital da Laguna
O Hospital da Laguna é uma associação civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade a assistência
médico-hospitalar integral, curativa e preventiva, além de atividades de ensino, pesquisa e extensão. É
constituído por número ilimitado de associados, distribuídos nas seguintes categorias: contribuintes,
honorários e natos.
Associados contribuintes são aqueles admitidos após apresentação por outro sócio, quando passarão a
realizar contribuição financeira mensal. Os honorários realizaram serviços relevantes à Associação e os
associados natos são o Provedor da Irmandade Senhor Bom Jesus dos Passos, o Prefeito, o Presidente da
Câmara de Vereadores, o Secretário da ADR/Tubarão e o Presidente da Associação Comercial e Industrial
da Laguna – ACIL.
Seja você também um associado do Hospital. Além de contribuir financeiramente com a instituição, você
poderá participar mais ativamente do nosso dia a dia.
Você deseja trabalhar no Hospital?
Se a resposta for “sim”, deixe seu currículo com uma de nossas psicólogas, durante o horário comercial.
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 de matrícula na Academia Flexion;
- Desconto em folha dos atendimentos na Clínica Odontológica Lima (Tubarão - SC);
- Serviços concedidos pelo SESC;
- 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;
- Internação em quarto privativo (extensivo ao cônjuge ou companheiro e filhos menores de 18 anos);
- Tomografias Computadorizadas a preço de Tabela do SUS; e
- Convênios com a UNISUL e Centro Educacional em Saúde Garra para estimular a participação dos
funcionários nos cursos de enfermagem (superior e técnico) desenvolvidos por aquelas escolas.
Participe dos eventos religiosos promovidos na Capela do Hospital
- Novena em louvor a São Francisco de Assis – Toda primeira 2ª. feira do mês, às 14 h
- Missa – Toda última 5ª. feira do mês, às 16 h
CAMPANHA
Você contribui com o Hospital através da conta de luz?
Das 23 mil contas de luz existentes em Laguna e Pescaria Brava, apenas 3 mil contribuem com o Hospital,
assegurando arrecadação mensal de cerca de R$ 4.500,00. Se todas as outras 20 mil contribuíssem, com
toda a certeza seriam muito menores nossas dificuldades financeiras.
Seja um contribuinte você também!

Aproveitamos para agradecer a todos os contribuintes, lembrando que tudo o que o Hospital recebe é
devolvido à comunidade na forma de serviços cada vez mais qualificados.
CAPACITAÇÕES REALIZADAS

Dia

Tema

Profissionais
responsáveis

17/01

Treinamento sobre
Evoluções de
Enfermagem

Enfermeira Daniela
C. M. Turíbio

Público-Alvo

Equipe de
enfermagem da
Clínica Médica

Promotor

Hospital

Palestra sobre
Humanização no
Atendimento

Psicóloga Caroline
Fernandes

Treinamento sobre
Atendimento ao
Recém-Nascido

Enfermeira Rosinete
Silveira Ramos

Equipe de
enfermagem da
Maternidade

Hospital

23

Treinamento sobre
Primeiros Socorros
Hospitalares

Enfermeiro Luís
Fernando Rosa
Vicente

Equipe de
enfermagem das
alas psiquiátricas

Hospital

24

Palestra sobre PérfuroCortantes – Todo
cuidado é pouco

Enfermeira Rosângela
Brum Fernandes dos
Santos

Equipe de
enfermagem da
Emergência

Hospital

25

Palestra sobre Estilo de
Vida: O mundo atual
nos exige mudanças

Nutricionista
Maryanne Gonçalves
de Oliveira

Profissionais de
todos os setores

Hospital

01/02

Palestra Espalhe o bem
sem olhar a quem

Psicóloga Liliane
Marques Alves
Seghetto

Profissionais de
todos os setores

18

21

06

Treinamento sobre
Higienização das Mãos

Enfermeira Marie
Alexsandra da Silva

Profissionais de
todos os setores

Equipe de
enfermagem do
Bloco Cirúrgico

Hospital

Hospital

Hospital

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
Familiares da Sra. Valdira Mendonça Batista
Alguém que preferiu não se identificar

Doações
11 latas de alimento para nutrição enteral
79 itens de gêneros alimentícios

A eles, o nosso muito obrigado!
DADOS ESTATÍSTICOS

Atendimentos
Internações
Percentual de internações SUS
Percentual de pacientes internados vindos de outros municípios
Internações em Clínica Médica
Internações em Clínica Cirúrgica
Cirurgias
Internações em Pediatria
Internações em Psiquiatria
Internações em Obstetrícia
Partos
Córneas captadas
Taxa de ocupação hospitalar
Óbitos de pacientes internados
Transferências de pacientes internados
Consultas no Serviço de Emergência
Consultas ortopédicas
Consultas psiquiátricas
Cirurgias ambulatoriais
Transferências de pacientes atendidos na Emergência
Raios X (pacientes internos e externos)
Exames de análises clínicas (pacientes internos e externos)
Ultrassonografias de pacientes (internos e externos)
Tomografias computadorizadas (internos e externos)
Endoscopias digestivas (internos e externos)
Eletrocardiogramas (internos e externos)
Recém-nascidos vacinados contra a Tuberculose
Recém-nascidos vacinados contra a Hepatite B (1ª. dose)
Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatística

Janeiro
265
84,5
23,0
143
33
70
04
49
36
33
0
51,94
13
08
2.561
160
49
73
12
1.477
1.980
127
11
14
184
33
33

FUNCIONÁRIA DESTAQUE DO ANO 2018
Enfermeira Rosinete Silveira Ramos – Admitida no Hospital da Laguna, em março de 2006, como
enfermeira, Rosinete Silveira Ramos já havia trabalhado na instituição em anos anteriores como atendente
de enfermagem e, depois, como técnica em enfermagem. Como enfermeira, atuou durante muitos anos na
supervisão noturna e, mais recentemente, na Maternidade, trabalho que exerce com muita dedicação e
amor. Parabéns, Rosinete!
ANIVERSARIANTES
Dia
01/01
01
01
02
04
05
12
18
19
21
21
29
01/02
02
07

Aniversariante
Paulo César Rodrigues Vieira
Danielle dos Passos Martins
Maria da Graça Cardoso
Aline Domingos Britz
Dr. José Luiz de Almeida M. C. Neto
Mariana Canto dos Santos
Ana Lúcia de Queiroz Machado
Marleni Preuss Cardoso
Elton Martins dos Santos
Cláudia Beatriz Siqueira de Souza
Denise de Souza Massardo
Dr. Paulo Roberto de Melo Abreu
Regina da Silva
Maria Vanusa Carvalho Custódio
Gabriela de Jesus Baldini

Serviço
Manutenção
Enfermagem
Enfermagem
Copa
Corpo Clínico
Enfermagem
Enfermagem
Tesouraria
Manutenção
Faturamento
Enfermagem
Corpo Clínico
Arquivo Médico e Estatística
Enfermagem
Higienização

10
Sthefany da Silva Virgínia
10
Simoni Marques Brígido
10
Mônica Oliveira da Silva Lima
10
Rita de Cássia Justino Alves
10
Renan Hercílio Ribeiro Crescêncio
12
Kamila Machado Reinol
13
Patrick da Silva Paulino
17
Karla Neves Rodrigues
18
Yanca Oreano Festo Mateus
19
Antonina Medeiros de Souza
19
Dr. José Carlos Spillere
20
Ageu Nunes de Andrade
27
Diego Cardoso Agostinho
28
Eliane Cândido Marinho
28
Edmara dos Santos Patrício
A todos, os nossos parabéns!

Recepção
Higienização
Recepção
Enfermagem
Enfermagem
Recepção
Direção
Enfermagem
Recepção
Enfermagem
Corpo Clínico
Conselho Fiscal
Enfermagem
Recursos Humanos
Enfermagem

HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS
Retrospectiva das ações diferenciadas realizadas entre 2005 e 2018
Na área de gestão:
- Implantação do Planejamento Estratégico;
- Participação nos programas de qualificação hospitalar disponibilizados pela Secretaria de
Estado da Saúde, Federação e Associação dos Hospitais Filantrópicos de SC;
- Implantação do Serviço de Ouvidoria e de pesquisas de satisfação dos usuários;
- Habilitação do Hospital junto ao Ministério da Saúde nas áreas de Saúde Mental e Leitos de
Retaguarda;
- Informatização de todos os setores;
- Reformas e melhorias de praticamente todas as unidades de atendimento;
- Modernização e ampliação da quantidade de equipamentos;
- Desativação dos antigos necrotérios e destinação daquelas áreas para outras finalidades;
- Busca incessante de parcerias e de novas fontes de recursos;
- Implantação de diversas medidas de redução de custos;
- Participação no Programa de Eficiência Energética da CELESC;
- Adesão ao PROSUS, programa de moratória de dívidas federais;
- Parcelamento de dívidas;
- Implantação do Programa de Capacitação;
- Implantação do Programa Saúde do Trabalhador do Hospital;
- Escolha do Funcionário Destaque do mês e do ano;
- Realização de atividades alusivas a eventos tais como: Semana da Enfermagem, Semana
Mundial da Amamentação, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Dia da Saúde Mental, Semana do
Doador de Órgãos e Tecidos, Novembro Azul, Semana Interna de Prevenção de Acidentes de
Trabalho, Dia Mundial de Luta Contra a AIDS e outros;
- Apoio à criação e funcionamento dos grupos voluntários (Associação de Voluntárias Mamãe
Bebê, Grupo Vida e Arte, Grupo Corrente do Bem e Grupo de Canto Paz e Bem); e
- Criação de site, de página institucional no Facebook e de informativos mensais;
Na área assistencial:
- Implantação de três alas psiquiátricas, que são referências para toda a região da AMUREL;
- Implantação, na Maternidade, de Serviços de Vacinação, Teste do Olhinho, Teste da Orelhinha
e Teste do Coraçãozinho;
- Implantação de Serviço de Captação e Transplante de Córneas;

- Apoio à implantação de Serviço de Cirurgias por Videolaparoscopia;
- Participação nos mutirões de cirurgias eletivas, incluindo cirurgias de catarata;
- Transferência do Serviço de Emergência para o atual espaço;
- Implantação de Centro de Diagnóstico por Imagem, incluindo Serviço de Ultrassonografia e
Serviço de Tomografia Computadorizada;
- Implantação do Centro Especializado Dr. Aurélio Pinho Rótolo, com Serviço de
Fonoaudiologia, Endoscopia Digestiva e Colonoscopia;
- Garantia de sobreaviso 24 horas em Cirurgia Geral, Clínica Médica, Anestesiologia, Obstetrícia
e Laboratório de Análises Clínicas, a maioria com seus recursos próprios;
- Digitalização do Serviço de Radiologia;
- Contratação de profissionais tais como psicólogas, assistente social e fonoaudióloga;
- Ampliação do número de médicos e de especialidades;
- Ampliação do número de profissionais de enfermagem;
- Implantação da Comissão de Humanização, Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar,
Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes de Órgãos e Tecidos, entre outros; e
- Abertura do Hospital a estagiários das áreas de Enfermagem, Medicina, Psicologia, Serviço
Social e outras.
Ações em andamento:
- Habilitação do Hospital como Hospital Geral de Referência da Rede de Urgência e
Emergência, o que irá assegurar aporte de mais de R$ 100 mil mensais para despesas de
manutenção e custeio e mais R$ 1 milhão para investimento em obras e equipamentos;
- Restauro da área mais antiga do prédio, cujo projeto está sendo reencaminhado para
aprovação do IPHAN; e
- Implantação da UTI – Quando for finalizada a adequação do sistema elétrico, obra esta que já
está sendo iniciada, a UTI estará fisicamente pronta para funcionar, faltando apenas o
credenciamento pelo Ministério da Saúde. A UTI do Hospital da Laguna está sendo implantada,
graças a recursos repassados pelo Governo do Estado de SC, entre 2010 e 2018, no total de R$
2.300.000,00.

UTI do Hospital da Laguna
Laguna, em 06 de fevereiro de 2019.
Regina Ramos dos Santos - Presidente

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
no Facebook e curta 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
Inovação e qualidade
Preservação da história
Resolutividade
Responsabilidade social e ambiental
Transparência
Valorização profissional

EXPEDIENTE
Jornal Novo Horizonte
Sede: Rua Osvaldo Aranha, 280. Centro. Laguna – SC. CEP – 88.790-000
Fone: (48) 3644-3142
hospital.laguna@bizz.com.br
hospital.adm@bizz.com.br
Elaboração: Direção/Administração do Hospital da Laguna

