NOTA OFICIAL HOSPITAL DE LAGUNA
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI)
A Direção do Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos, esteve em reunião na
manhã de hoje (21/07/2020), com o Secretário Estadual de Saúde, Dr. André Motta, o Prefeito de
Laguna, Mauro Vargas Candemil, a Secretária de Saúde de Laguna, Valéria Olivier Alves, a
Assessora Especial de Gabinete da Prefeitura, Deise Daiana Xavier Cardoso, Presidente da
Câmara de Vereadores, Cleosmar Fernandes, Presidente do Sindicato Patronal - SINDILOJA,
Natanael Wisintainer e o Vice Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL, Samir
Ahmad, para discussão da abertura dos Leitos de Terapia Intensiva do Hospital de Laguna.
Na reunião foi deliberada a abertura de 10 Leitos da Unidade de Terapia Intensiva
exclusivos para Covid-19, a partir do dia 01/08/2020, através de habilitação com o Ministério da
Saúde. O custeio integral dos leitos ficará por responsabilidade do Governo Federal e Estadual até
o final da habilitação Covid-19 em 31/12/2020.
Durante esse período o poder municipal de Laguna juntamente com a classe empresarial
presentes na reunião, se comprometeram em buscar o recurso que falta para o custeio integral da
Unidade de Terapia Intensiva e assim manter o funcionamento da Unidade após a pandemia, com
uma nova habilitação no Ministério da Saúde para Unidade de Terapia Geral, que será solicitada
por esta casa de saúde.
Destaca-se que, o custo mensal de manutenção de 10 leitos de uma Unidade de Terapia
Intensiva no estado de Santa Catarina gira em torno de R$ 470 mil (quatrocentos e setenta mil
reais).
Ressalta-se que, a habilitação dos leitos através da Portaria do Ministério da Saúde,
destinará ao hospital um aporte financeiro no valor aproximado de R$ 219 mil reais (duzentos e
dezenove mil reais) mensais, conforme consta no PAR – Plano de Ação Regional de 2018,
encaminhado ao Ministério da Saúde pela RUE – Rede de Urgência e Emergência.
Desta forma, para o prosseguimento do pedido de credenciamento de habilitação dos 10
leitos de UTI, a partir de Janeiro/2021, é imprescindível e determinante, que a diferença de R$
251 mil reais (duzentos e cinquenta e um mil reais) mensais entre o Custeio Real para
Manutenção da UTI e o Valor do Repasse do Ministério da Saúde, sejam garantidos, na sua
forma definitiva e por prazo indeterminado.
Sendo assim, o Hospital só poderá ter a abertura definitiva da Unidade de Terapia
Intensiva à partir de Janeiro/2021, com o apoio conjunto das instituições supracitadas, para
viabilizar a diferença para o custeio integral da Unidade.
Atenciosamente,
Laguna, 21 de julho de 2020.
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