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Ano 14 – Março e Abril/18
NOTÍCIAS DO HOSPITAL DA LAGUNA
Hospital da Laguna suspendeu reforço médico no Serviço de Emergência
A partir de 1º. de março, o Hospital da Laguna deixou de ter o médico de reforço no Serviço de
Emergência, que prestava atendimento diário, entre 15 e 21 h. A medida foi tomada devido à insuficiência
de verbas destinadas pela Prefeitura para este fim. O custeio dos médicos plantonistas dá-se via convênio
com a Secretaria Municipal de Saúde, que repassa mensalmente ao Hospital R$ 75 mil. O referido valor é
suficiente apenas para pagamento de um plantonista por turno. Para custear o reforço médico, o convênio
foi ampliado, mas apenas para os meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Para melhor organizar e priorizar
o atendimento, é importante salientar que será mantido o sistema de triagem atualmente em vigor e que não
serão feitos procedimentos ambulatoriais que podem ser realizados nos postos de saúde. Pedimos a
compreensão de todos para que o atendimento às reais urgências e emergências não seja prejudicado.
Justiça concedeu atualização de valores para o Hospital
Atendendo pedido do Ministério Público, a Justiça concedeu liminar para atualização dos valores
repassados pelo Município e Estado ao Hospital da Laguna, garantindo o reajuste dos valores conforme os
índices de atualização monetária da Corregedoria Geral de Justiça de Santa Catarina. No caso do Estado, os
valores repassados ao Hospital estão defasados há nove anos. Já em relação à Prefeitura, o incentivo para
pagamento do anestesista não é reajustado há oito anos, enquanto que os valores para custeio do Serviço de
Emergência não têm reajuste há três anos. Além do deferimento da liminar, a 2ª. Vara Cível fixou multa
diária no caso de descumprimento. Até o presente momento, a liminar ainda não foi cumprida.
Grupo Corrente do Bem arrecadou recursos para compra de cobertores para o Hospital

Em março, voluntárias do Grupo Corrente do Bem rifaram uma torta e uma garrafa térmica, com o objetivo
de adquirir 42 cobertores para a Unidade de Clínica Médica e Cirúrgica do Hospital da Laguna. Em abril,
elas doaram diversos materiais de cozinha. Às voluntárias e a todas as pessoas que colaboraram com o
sucesso da rifa, os nossos agradecimentos.
Resultado da rifa da Irmandade do Senhor dos Passos
No dia 03 de março, foi realizado, através da Loteria Federal, o sorteio da rifa lançada pela Irmandade do
Senhor dos Passos, em benefício da Capela do Hospital da Laguna. Os ganhadores foram Maria Rousenq
da Silva e Sebastião de Bem Inácio, respectivamente dos prêmios de R$ 4 mil e R$ 2 mil.
Associação Mamãe Bebê doou oftalmoscópio para a Maternidade

Em março, a Associação de Voluntárias Mamãe Bebê doou à Maternidade do Hospital da Laguna mais um
oftalmoscópio, equipamento usado para fazer o Teste do Olhinho nos recém-nascidos. O referido teste
permite identificar, a tempo de tratar, deficiências visuais nos bebês que, do contrário, podem comprometer
seriamente a visão para o resto da vida. Às voluntárias, os nossos agradecimentos.

Clínica Marconato está funcionando no anexo do Hospital
Comunicamos que a Clínica Marconato de Urologia já está atendendo no anexo do Hospital da Laguna. Dr.
Francisco Marconato atende nas quartas feiras e Dr. Eduardo Miranda, nas terças, ambos das 8:30 às 11:30
h. Contatos pelos telefones: 3646-0140 e 3646-0522.
Hospital da Laguna comemorou 163 anos de fundação
Para marcar a passagem de tão importante data, diversas atividades foram realizadas ao longo do mês de
abril...
- A abertura da programação ocorreu no Programa Hospital e Comunidade do dia 30 de março, das 7:30
às 8:30 h, através da Rádio Difusora. Os demais programas do mês também tiveram como tema principal o
aniversário do Hospital.
- No dia 03 de abril, às 14 h, foi realizada, na Capela do Hospital, novena em honra a São Francisco de
Assis, sob a coordenação de Jairo Barcelos e animação do Grupo de Canto Paz e Bem. Logo após, com a
participação dos colaboradores do Hospital e da comunidade, foi feito o corte do bolo de aniversário.
Fizeram-se presentes os grupos voluntários Mamãe Bebê e Corrente do Bem, além da Irmandade do Senhor
dos Passos. O cantor Gero Perito abrilhantou o evento. Agradecemos o carinho e a participação de todos.

- No dia 07 de abril, das 8 h ao meio dia, foi realizado, no Centro Histórico, mais uma edição do Hospital
na Praça, graças ao apoio do SESC, Rotary Club Laguna e Centro Educacional em Saúde Garra. Exames
de glicemia, verificações de pressão arterial, peso e índice de massa corporal, além da entrega de folhetos
educativos e orientações sobre hábitos saudáveis, estiveram à disposição da comunidade.

- Na manhã de 13 de abril, o Programa de Saúde do Trabalhador do Hospital da Laguna, desenvolvido pela
Comissão de Humanização, ofereceu exames de saúde aos funcionários, tais como glicemia, verificações
de pressão, peso e índice de massa corporal.

- Em 25 de abril, às 19:30 h, foi realizada, no Centro Cultural Santo Antônio dos Anjos, a solenidade de
entrega dos títulos “Amigo do Hospital da Laguna” a 68 pessoas e entidades que colaboraram com o
Hospital no ano que passou e dos títulos de “Sócio Honorário” a dois profissionais que dedicaram parte de
suas vidas ao Hospital - o diretor Maurício de Paula Carneiro e o pediatra Waldir Sérgio Zanatta. Na
ocasião, também foram homenageadas as funcionárias que se aposentaram no ano passado, os 21 que
tiveram cem por cento de assiduidade e a Funcionária Destaque de 2017 - a nutricionista Maryanne
Gonçalves de Oliveira. Rômulo Camilo e o juiz de direito Dr. Paulo da Silva Filho falaram em nome dos
homenageados. No final, todos foram presenteados com a apresentação musical de Maycon Viana
Domingos (que também é técnico em enfermagem do Hospital) e de Diego Costa.

- No dia 26 de abril, às 16 h, foi realizada missa de ação de graças na Capela do Hospital.
- Na noite de 26 de abril, na Sala 08 do Centro Cultural Santo Antônio, a Direção do Hospital realizou
assembleia geral dos associados para apresentação do balancete de 2017 e de um detalhado panorama
sobre a situação atual da entidade. Por ter sido aberto ao público, o evento também foi considerado uma
audiência pública, tendo sido convidados os clubes de serviços, lojas maçônicas, grupos voluntários do
Hospital, ACIL, CDL, Conselho Municipal de Saúde, Ministério Público, ADR/Tubarão, prefeito e vice,
secretárias de saúde e de finanças, vereadores, imprensa local e outros. Infelizmente, um público muito
pequeno compareceu ao evento. O vereador Peterson Crippa da Silva foi a única autoridade que se fez
presente.

OUTROS EVENTOS

- Nos dias 05 de março e 03 de abril, 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.
- Nos dias 10 de março e 07 de abril, das 8 h ao meio, foram realizados, no Centro Histórico, Hospital na
Praça. Exames de glicemia, verificações de pressão, peso e índice de massa corporal estiveram à
disposição da comunidade, graças ao apoio do SESC, Rotary Club Laguna e Centro Educacional em Saúde
Garra.
- Na noite de 17 de março e na tarde do dia 18, foram realizadas as tradicionais procissões do Senhor dos
Passos pelas ruas do Centro Histórico, sob a coordenação da Irmandade do Senhor dos Passos.
- No dia 22 de março e 05 de abril, às 14 h, o Hospital participou das reuniões do Conselho Municipal de
Saúde, realizadas na sede da Secretaria de Saúde.
- Na tarde de 21 de março, o Hospital recebeu a visita do prefeito de Imbituba Rosenvaldo da Silva
Júnior e da sua equipe.
- Nos dias 22 de março e 26 de abril, às 16 h, foram realizadas missas de ação de graças, na Capela do
Hospital.
- Nos dias 22 de março e 17 de abril, às 19 h, foram realizadas reuniões da Diretoria do Hospital.
- Para marcar a passagem da Páscoa, os funcionários do Hospital foram presenteados com chocolates
oferecidos pela Direção e Associação dos Funcionários.
- Na tarde de 05 de abril, Cheyenne Andrade Leandro, coordenadora do Serviço de Faturamento,
participou de reunião sobre a situação dos hospitais da região, realizada na sede da Associação dos
Municípios da Região de Laguna – AMUREL, em Tubarão.
- Na manhã de 16 de abril, Cheyenne de Andrade Leandro representou o Hospital na reunião sobre o
mutirão de cirurgias eletivas, realizada na sede da AMUREL, em Tubarão.
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 do
funcionário Bruno. 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
Para facilitar a comunicação telefônica com o Serviço de Diagnóstico por Imagem Antônio Sebastião
Teixeira, do Hospital da Laguna, acaba de ser disponibilizado telefone exclusivo do setor: 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/Laguna 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 16:00 h
CAMPANHAS
Contribua com o Hospital através da conta de luz
Mensalmente, o Hospital da Laguna sorteia prêmios, através do Programa Hospital e Comunidade, entre as
pessoas que contribuem com a instituição através da conta de luz.
Os últimos sorteados foram:
Sra. Francisca Aparecida de Souza - Contribuinte desde 01/05/1996
Sr. Luiz Carlos de Oliveira G. – Contribuinte desde 01/07/1996
Sr. Tancredo José Miguel – Contribuinte desde 18/09/2008
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.
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

07/03

08

Tema
Oficina de Integração
dos Funcionários
Novos
Sexualidade
Feminina – Dia
Internacional da
Mulher

Profissionais
responsáveis
Enfermeira Cinthya
Ferreira Corrêa
Vieira e psicóloga
Caroline Fernandes
Luana Branco e
Morgana – Programa
DST/AIDS do
Município da Laguna

Público-alvo

Promotor

Funcionários novos
de diversos setores

Hospital

Funcionários de
todos os setores

Hospital

15

Sistematização da
Assistência em
Enfermagem

Enfermeira Rosinete
Silveira Ramos

Equipe de
Enfermagem da
Maternidade

Profissionais de
Enfermagem de
todos os setores

Hospital

16

Falando sobre Ética

Enfermeiros Luís
Fernando Rosa
Vicente e Rosinete
Silveira Ramos –
Comissão de Ética de
Enfermagem

26

Farmacologia
Psiquiátrica

Enfermeiro Luís
Fernando Rosa
Vicente

Equipe de
Enfermagem das
alas psiquiátricas

Hospital

29

Boas Práticas da
Gestão de Resíduos

Jeferson Balbinot –
Empresa Servioeste

Profissionais de
todos os setores

Hospital

Equipe de
Faturamento,
Farmácia,
escriturárias e
Enfermagem

Hospital

10/04

13

18

23

Hospital

Orientações sobre
preenchimento de
prontuários

Cheyenne de
Andrade Leandro

Palestra sobre
Valores do Hospital

Psicóloga Caroline
Fernandes

Profissionais de
todos os setores

Hospital

Treinamento sobre
Higienização –
definição e
importância de áreas
críticas e semicríticas

Enfermeira Cinthya
Ferreira Corrêa
Vieira

Equipe de Hotelaria

Hospital

Diretoria de
Vigilância
Epidemiológica/19ª
Gerência de Saúde de
Tubarão/ Gerência de
Vigilância de
Doenças
Imunopreveníveis

Diretor Técnico/
Gerência de
Enfermagem e
enfermeira da
Comissão de
Controle de Infecção
Hospitalar

Encontro Regional
sobre Influenza e
Paralisia Flácida
Aguda - PFA

AMUREL Tubarão

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
Associação de Voluntárias Mamãe Bebê
Grupo de Voluntárias Corrente do Bem

Doações
01 oftalmoscópio para uso na Maternidade
42 pratos fundos, 09 xícaras, 02 formas, 01 panela, 08
pacotes de fraldas geriátricas, 42 cobertores, 26 pratos,
51 garfos, 55 colheres, 49 facas, 28 colheres de chá, 01
concha, 01 espumadeira e 02 canecas
Casa da Amizade
60 talheres
Sr. Carlos Baião
10 litros de detergente neutro
Alguém que preferiu não se identificar
Produtos de higiene e limpeza
Sras. Cristiane da Cruz Hoepers e Regina Medicamentos e materiais médico-hospitalares

Miguel
Alguém que preferiu não se identificar
Sra. Marcela Fortunato Limas
À Paróquia Santo Antônio dos Anjos, à
administração do Centro Cultural e ao Sr. Jairo
Barcelos
Ao Sr. Maurício de Paula Carneiro,

Agulhas e seringas de insulina
Acessórios de Informática
Pelo empréstimo de artigos de decoração para a
solenidade de entrega dos títulos de Amigo do Hospital e
Sócio Honorário
Por ter patrocinado o aluguel do Centro Cultural Santo
Antônio para o evento
Ao Sr. Jairo Barcelos
Pela preparação do arranjo de flores
Aos cantores Maycon Viana Domingos e Pela apresentação dos números artísticos
Diego Costa
Ao Sr. Jorge Luiz de Oliveira
Mestre de cerimônias
À Srta. Cheyenne Andrade Leandro
Pela elaboração do material áudio-visual e empréstimo
do telão
Ao Sr. Elvis Palma
Pelas fotografias
Ao Anjo Som
Pela sonorização
À imprensa local
Pela divulgação de toda a programação de aniversário
A todos os voluntários e funcionários do Que participaram da organização deste evento
Hospital
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 (pacientes internos e externos)
Tomografias computadorizadas (pacientes internos e externos)
Endoscopias digestivas de pacientes (pacientes internos e externos)
Eletrocardiogramas (pacientes 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
FUNCIONÁRIOS DESTAQUE
Janeiro – Filipe David Campos – Serviço de Enfermagem

Março
238
84,0
24,0
130
37
80
0
41
30
27
0
46,41
05
04
3.041
150
41
76
07
1.642
1.478
107
26
22
192
27
27

Abril
222
87,0
19,0
112
39
84
03
38
30
28
0
46,70
04
02
3.317
215
48
55
03
1.540
1.436
120
39
17
259
28
28

Fevereiro – Tatiana Fernandes – Departamento de Hotelaria
Março – Elaine Damázio Monteiro – Serviço de Higienização
ANIVERSARIANTES
Dia
04/03
10
10
12
12
12
15
16
18
22
23
24
28
31
01/04
02
06
07
07
09
10
13
17
19
20
20
23
25
25
28

Aniversariante
Ednéia Camilo
Greyciane Silvano da Silva
Jaciane Machado dos Santos
Marie Alexandra da Silva
Ana Paula Cândido da Rosa
Renieri Fernandes Oliveira
Dr. Vladimir Castilha
Rosângela Brum Fernandes dos Santos
Cleosmar Fernandes – Câmara de Vereadores
Josiane das Dores Martins
Cheyenne de Andrade Leandro
Lúcia Helena de Oliveira Monteiro
Daniela Martins Costa Turíbio
Dr. Sílvio Barbosa de Castro
Elisabeth Pacheco Cardoso
Ana Paula Fernandes Eufrázio
Dra. Tatiana Mansur Blosfeld
Rosa Monteiro
Erika Silva Cardozo
Dra. Maricélia Brito de Souza
Liliane Marques Alves Seguetto
Kelly Morgana Cardoso
Dr. José Castro Júnior
Dr. Celso Palma
Luís Henrique Camilo Alves
Rosinete Silveira Ramos
Antônia Mendes Varela
Minervina Aguiar Domingos
Luís Fernando da Rosa Vicente
Rochelly Fernandes Figueiredo

Serviço
Enfermagem
Enfermagem
Copa
Enfermagem
Enfermagem
Enfermagem
Corpo Clínico
Enfermagem
Diretoria
Enfermagem
Faturamento
Higienização
Higienização
Corpo Clínico
Administração
Enfermagem
Corpo Clínico
Lavanderia
Enfermagem
Fonoaudiologia
Psicologia
Lavanderia
Corpo Clínico
Corpo Clínico
Enfermagem
Enfermagem
Enfermagem
Higienização
Enfermagem
Faturamento

A todos, os nossos parabéns!
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.
PROGRAMA HOSPITAL E COMUNIDADE
Aos sábados, das 7:30 às 8:30 h, através da Rádio Difusora.

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

