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Quem somos
Mantido pela Comunidade Evangélica Luterana de
Jaraguá do Sul, o Hospital Jaraguá presta assistência
médica hospitalar. É um Hospital geral originado da
mobilização comunitária, com a qual possui forte
identificação. Atuamos com base na assistência
multiprofissional ao paciente, priorizando o cuidado no
atendimento e reafirmando a cada ano o tcompromisso com as melhores práticas assistenciais.
Construímos nossa trajetória desde 1966 com base na
seriedade, na competência, no respeito às pessoas e
aos valores éticos. Nosso comprometimento e nossa
transparência são fundamentais para a satisfação dos
nossos clientes.
Fomos concebidos no desejo de trazer saúde e
bem-estar a todos, desde o primeiro sopro de vida.
Nascemos do desejo de cuidar das pessoas, de cuidar
de uma cidade toda. E fizemos. Trouxemos à luz
milhares de crianças, mitigamos dores, curamos,
salvamos vidas.
Fomos nutridos e crescemos criando raízes no nosso
espaço, contando histórias, formando memórias,
proporcionando cura e encontros. Nos tornamos fortes
e abrimos os braços para ainda mais pessoas.
Multiplicamos esforços, ampliamos atendimentos e
cuidados, sem nunca deixar de ser o que sempre
fomos. Um lugar de cura, de acolhimento e história.
Desde o primeiro sopro, enquanto houver história.

Curando o presente, cuidando do futuro!
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Missão

Cuidar da saúde das pessoas de forma
humanizada, eficaz e sustentável.

Visão
Ser um Centro Hospitalar de excelência
com sustentabilidade.

Valores

Responsabilidade social; Respeito ao ser
humano; Compromisso com resultados;
Ética; Transparência.
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Palavra do
Presidente do
Conselho Administrativo
Charles Alfredo Bretzke

Mais uma vez, temos o sentimento de profunda gratidão
por finalizarmos novamente um ano de muito trabalho.
Mesmo diante de um período desafiador que foi 2021, em
que continuamos com os cuidados frente à Pandemia,
avançamos e superamos muitos desafios atuando com a
missão de continuar crescendo e mantendo o padrão de
excelência dos nossos serviços, sempre com atendimento
humanizado, oferecendo o melhor em termos de modernidade, conforto e segurança a todos os pacientes.
Neste ano, podemos elencar grandes conquistas e avanços em inovação da saúde: a inauguração da nova
ala da maternidade, com a chegada de novos equipamentos e a melhoria de espaços com um novo
Centro de Parto Humanizado - que nos permitiu aumentar em 20% a capacidade de atendimento, trazendo
ainda mais segurança às mamães e bebês; a chegada do novo mamógrafo no Centro de Imagem, que
oferece uma tecnologia inédita para a região – com diagnósticos mais precisos e seguros, redução de
50% na emissão de radiação, além de aumentar o conforto das mulheres durante a execução do exame; e
a inauguração do Laboratório de Análises Clínicas, composto por equipe profissional capacitada,
oferecendo mais um serviço de excelência à comunidade, além da agilidade na liberação dos laudos e da
tradicional confiabilidade do Hospital Jaraguá.
Todas essas e outras ações realizadas no último ano são apresentadas a você nas próximas páginas
deste relatório. Este documento é fruto do trabalho e dedicação de toda a nossa valiosa equipe.
Agradeço o apoio dos Conselhos e da Diretoria, sem o qual, nenhum resultado teria sido alcançado. Aos
nossos gestores, funcionários, Corpo Clínico, parceiros e doadores, que foram fundamentais para a
realização do nosso trabalho, o nosso muito obrigado! Vamos juntos continuar em nosso propósito de
“Curar e cuidar de vidas”! O meu muito obrigado e uma boa leitura a todos.

Charles Alfredo Bretzke

Presidente do Conselho Administrativo
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Os Conselhos do Hospital Jaraguá são formados por cidadãos da microrregião,
homologados pela Assembleia da Comunidade Evangélica Luterana de Jaraguá do Sul:

Presidente

Charles Alfredo Bretzke

Vice-presidente

Warley Marcos Weller

Conselho Deliberativo
1 Gerson Luis Borchardt
2 Iria Tancon
3 Wolney Charles Weller
4 Ivo Oechsler
5 Izaura Herpich
6 Andreize Bruns
7 Liberto Pommerening
8 Raimiro Radunz

Conselho Consultivo
1 Moacyr Rogério Sens
2 Ralf Benedito Sebald
3 Luis Fernando da Rocha Roslindo
4 Dieter Janssen
5 Paulo André Hufenussler
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Conselho Fiscal
1 Rafael Sabino

4 Eno Porath

2 Manoel Correia Costa

5 Elcio Nicolodi

3 Walter Emerson Marschner

6 Elisa Lueders

Diretoria do Hospital
Diretor Executivo

Sérgio Luís Alves

Diretor Clínico

Dr. Eduardo S. Hochmüller

Diretor Técnico

Dr. Amélio Alfredo Lissi

Gerente Assistencial

Daiane Maria Vieira

Gerente de Operação

Guilherme André Kienen

Gerente de Controladoria

Antonio Carlos Souza Santos

Gerente de Recursos Humanos

Renato Vieira

Gerente de Diagnóstico por Imagem Roseli Catarina Corezolla

Jurídico
Claudia Sinara Stahelin (OAB/SC17499/A)
Oscar Maia Neto (OAB/SC 15172)
Alexandre W. Gurdon (OAB/SC 9013)
Maira Fabiane Kamke (OAB/SC 17480)
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1926

HOSPITAL JARAGUÁ

Elaborada a ata de
Fundação do primeiro
Hospital, no então
distrito Jaraguá.

1936

Inauguração do primeiro
Hospital de Jaraguá,
sob a administração
das Irmãs de Caridade
da Congregação
Franciscana.

1966

1960

HOSPITAL JARAGUÁ

HOSPITAL JARAGUÁ

HOSPITAL JARAGUÁ
A Comunidade Evangélica
Luterana de Jaraguá do
Sul compra a construção.

Início das atividades do
Hospital Jaraguá, sob a
administração da
Comunidade Evangélica
de Jaraguá do Sul.

2001

HOSPITAL JARAGUÁ

2015

O Hospital Jaraguá recebe
o título de Hospital Amigo
da Criança, concedido pela
UNICEF, por incentivar o
aleitamento materno.

HOSPITAL JARAGUÁ
Inauguração do novo prédio
assistencial, possibilitando
um melhor atendimento à
comunidade.

2017

2020

HOSPITAL JARAGUÁ
Inauguração do Serviço de
Medicina Nuclear do
Hospital Jaraguá.

HOSPITAL JARAGUÁ
Inauguração do Centro de
Especialidades do Hospital
Jaraguá. O espaço conta com
médicos experientes nas mais
diversas áreas de atuação.

2020
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2020

HOSPITAL JARAGUÁ

HOSPITAL JARAGUÁ

Com uma estrutura de
ponta e com atendimento
para as crianças do Estado
de SC, o Hospital Jaraguá
ampliou o número de
leitos na UTI Pediátrica.

O Hospital Jaraguá, em
parceria com o Hospital
São José, inaugurou uma
nova opção em plano de
saúde (Levmed) para
Jaraguá do Sul e região.

1976

HOSPITAL JARAGUÁ
Após 10 anos de trabalho,
a primeira grande obra de
expansão: uma nova ala
com três pavimentos.

1994

HOSPITAL JARAGUÁ
Inauguração do Centro de
Imagem do Hospital,
primeiro Centro de
Imagem da região.

1999

HOSPITAL JARAGUÁ
Inauguração da Unidade
de Terapia Intensiva
Neonatal e Pediátrica,
considerada um centro
de excelência na área.

2021

HOSPITAL JARAGUÁ
Inauguração da nova ala
da Maternidade do
Hospital Jaraguá.

2021

HOSPITAL JARAGUÁ
Inauguração do Laboratório
de Análises Clínicas do
Hospital Jaraguá.
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Hospital Jaraguá - Comunidade Evangélica Luterana de Jaraguá do Sul

Inaugurado em 1966

Pronto Atendimento Adulto, Infantil e Obstétrico

174

leitos

15.209m²
3

de área construída

Unidades de Diagnósticos por Imagem

10 leitos de UTI Neonatal
6 leitos de UTI Pediátrica
10 leitos de UTI Adulto
20 leitos de UTI Adulto COVID
Maternidade referência em gestação de alto risco

6

salas cirúrgicas (2 inteligentes)

Possui o título Amigo da Criança pelo UNICEF
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REFERÊNCIA PARA O ESTADO
Está inserido no SUS como referência em Pediatria para a região da Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu – AMVALI, referência em UTI Neonatal e Pediátrica para todo o Estado de Santa
Catarina e referência em Gestação de Alto Risco para as regiões Norte e Nordeste do Estado.

CONQUISTAS
Entre os marcos históricos, podemos destacar: ampliação das estruturas físicas em 1976 e 2015;
criação do primeiro Centro de Imagem da região em 1994; inauguração da UTI Neonatal e Pediátrica
em 1999; o título Amigo da Criança recebido do UNICEF em 2001; Prêmio Criança ABRINQ em 2012 e
Certificado pelo Programa Ibero-americano pela excelência do Banco de Leite Humano.

A COMUNIDADE
Os sucessos obtidos no decorrer da história só foram possíveis graças ao empenho da Comunidade
Evangélica Luterana de Jaraguá do Sul que, apesar das dificuldades e contando com o apoio da
população jaraguaense, sempre trabalhou para obter a melhoria constante do serviço, trilhando um
caminho pautado na seriedade e na competência.
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Nossa Gente
O Hospital Jaraguá aposta na valorização das
pessoas como a melhor maneira de preservar o
seu Capital Humano. Os funcionários devem
identificar-se com a imagem do Hospital Jaraguá e
sentirem-se orgulhosos de fazer parte de uma
instituição que vê as atividades de cada um como
essenciais para o sucesso. Além do conhecimento
técnico, nossos funcionários têm internalizado os
valores de comprometimento, flexibilidade,
proatividade e integridade.
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DEPARTAMENTO PESSOAL
O Departamento Pessoal é responsável por todas as questões que envolvem os funcionários da
instituição. Responde pela admissão e desligamento de funcionários, pela transferência de
funcionários, horários de trabalho, contratos, férias, cálculo e atualização de salários, elaboração de
folha de pagamento e encargos a serem quitados, além de fornecer dados estatísticos.
BENEFÍCIOS
Refeitório próprio;
Estacionamento privativo;
Vale-transporte;
Plano de Saúde;
Plano Odontológico;
Seguro de Vida em Grupo;
Uniforme;
Cartão Útil-card;
Assistência psicológica e social;
Empréstimo consignado;
Triênio;
Gratificação de assiduidade;
Convênio com o SESC;
Convênio com Seguro de Automóveis;
Descontos em exames radiológicos realizados no Centro de Imagem.
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RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
Através do processo de recrutamento e seleção, o Hospital Jaraguá busca atrair profissionais
capacitados para atender as necessidades existentes, buscando alocar o melhor candidato na
função que lhe é adequada. Também se investe no recrutamento interno, de forma a desenvolver o
potencial existente com o objetivo de valorizar a dedicação das nossas pessoas.

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Quando o funcionário completa 45 dias, 90 dias, 6 meses e 1 ano de empresa, ele passa por
avaliações funcionais que, somadas ao acompanhamento diário em seu setor de atuação, permite
às coordenações apontarem treinamentos específicos a serem aplicados a cada funcionário. No ano
de 2021, realizamos 9.405,59 horas de treinamento técnico e de aperfeiçoamento.

PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL
Para mensurar o nível de satisfação dos funcionários, o Hospital Jaraguá aplicou a Pesquisa de
Clima Organizacional no mês de novembro de 2021.
A pesquisa foi respondida por 357 funcionários. Os resultados são apresentados aos gestores que,
juntamente com suas coordenações, desenvolvem ações e prazos para a implantação de melhorias.
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NÚMERO
DE
FUNCIONÁRIOS

2019

2020

Serviços Administrativos

88

108

117

Serviços de Enfermagem

287

345

434

Serviços de Apoio

149

130

138

Estagiários

5

6

3

Médicos

8

8

4

10

17

14

11
Equipe Multiprofissional

13

5

558

665

715

Centro de Imagem 1

15

13

15

Centro de Imagen 2

33

31

34

SUBTOTAL

48

44

49

5

6

6

611

667

770

Fisioterapeutas
*Equipe Multiprofissional
SUBTOTAL

Medicina Nuclear
TOTAL

2021

*Inclui os cargos de Farmacêutica, Assistente Social, Psicóloga Organizacional, Psicóloga Clínica,
Fonoaudióloga e Nutricionista

GRAU DE ESCOLARIDADE

Ensino Fundamental

3%

70%

TOTAL
770
8%

18

Ensino Médio
Superior

18%

Especialização

DIVISÃO POR GÊNERO

86,0%

14,0%
Masculino

108

Feminino

662

TOTAL

770

FUNCIONÁRIOS POR SETOR
55 Funcionários

138 Funcionários

17,92%

02

0,52%

Serviços Diagnóstico
por Imagem

Serviços de Apoio

01

4 Funcionários

7,14%

03

04

Médicos

05

434 Funcionários

117 Funcionários

22 Funcionários

Serviços de
Enfermagem

Serviços Administrativos

Outros

50,96%

15,19%

06

2,86%
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NOSSA DIMENSÃO EDUCACIONAL
Um dos objetivos do Hospital Jaraguá é possibilitar o aprendizado contínuo e a atualização
do conhecimento profissional na área de saúde, estimulando o desenvolvimento
técnico-científico. O Hospital compreende que a necessidade de capacitação profissional é
proporcional ao nível de tecnologia disponível na instituição, e que capacitar é encaminhar
o profissional a um processo de educação, reciclagem e de mudança comportamental, por
meio do incentivo à participação.

FORMATURA DE MÉDICOS RESIDENTES
Em fevereiro aconteceu a formatura de mais uma turma de médicos residentes, formada
pelo Hospital Jaraguá. No total, cinco profissionais da saúde receberam o título de
especialistas, nas áreas de Ginecologia, Obstetrícia e Pediatria. Na residência, profissionais
formados em medicina aprofundam seus conhecimentos sobre uma área específica,
conciliando 70% da carga horária prática com 30% de aula teórica. O Programa de
Residência Médica iniciou, em Jaraguá do Sul, em 2015 e foi aprovado pela Comissão
Nacional de Residência Médica e pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC).

PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
O Hospital Jaraguá aderiu ao Programa Jovem Aprendiz por acreditar que esta é uma das
maneiras de contribuir com o futuro desses jovens.
Possui atualmente nove jovens aprendizes, em conformidade com o programa e com o
estabelecido pela Lei de Aprendizagem.
A jornada de trabalho não pode ultrapassar seis horas diárias, até quatro dias por semana
(um dia é destinado ao curso de capacitação profissional no Centro de Integração
Empresa- Escola - CIEE).
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BANCO DE LEITE HUMANO – BLH
O BLH atua no apoio e na orientação das puérperas, para garantir o direito fundamental do
aleitamento materno para o desenvolvimento das crianças.
O BLH do Hospital Jaraguá mantém a certificação internacional na categoria Ouro no Programa
Ibero-americano de Bancos de Leite Humano, premiando a excelência do serviço.

909,50
Litros de Leite Coletados

508
Receptores

496
Doadoras

951 1.989

Visitas Domiciliares

Atendimentos Individuais
Internos e Externos

CURSO DE GESTANTES
Há mais de 10 anos, o atendimento de referência da Maternidade do Hospital Jaraguá também
é estendido a um curso voltado especificamente para gestantes e seus companheiros. Em 2021,
devido à pandemia o curso foi disponibilizado por meio de uma plataforma online.
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O curso tem como objetivo oferecer informações gerais sobre a prevenção e a promoção da
saúde da gestante e do bebê.

VOLUNTÁRIOS HOSPITAL JARAGUÁ
Os Voluntários do Hospital Jaraguá dedicam diariamente seu tempo
para a melhoria na qualidade de vida dos pacientes e também dos
nossos funcionários, fazendo grande diferença na vida dessas pessoas.
Desempenham diversas ações dentro do Hospital, sendo elas:
apresentações musicais, visitas, grupo de palhaços (terapia).
Também contam com atividades manuais, bem como, confecções
de roupas infantis, almofadas, crochê, tricô e jardinagem.
Durante o ano de 2021, os cerca de 80 voluntários que atuam no
Hospital Jaraguá realizaram diversas ações em datas comemorativas,
como: Aniversário do Hospital, Dia da Mulher, Páscoa, Dia das Mães,
Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal; e apoiaram em todos os eventos
que o Hospital realiza.
No decorrer do período, os voluntários do Hospital também auxiliaram
no apoio social e financeiro para a Assistência Social e na arrecadação
de verbas.
O grupo possui o Bazar dos Voluntários anexo ao Hospital e outra
unidade no Centro de Jaraguá do Sul, onde vendem roupas e outros
itens, sendo alguns produzidos pelos próprios voluntários, como a
reforma de roupas, confecção de travesseiros e coxins para as UTI’s.
No âmbito social, realizaram empréstimo de: cama hospitalar, cadeira
de rodas, cadeira de banho, andador, muletas, bengalas, tipoia,
aparelho pulmonar, suporte de soro e outros itens hospitalares.
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OUVIDORIA
A Ouvidoria é um canal de comunicação direto entre a Instituição e a comunidade, buscando a
melhoria contínua na qualidade dos atendimentos e a satisfação dos clientes. Por meio dos
apontamentos que surgem durante a conversa com o cliente, via e-mail, telefone, redes sociais ou
pelo formulário de satisfação disponível nos setores do Hospital, são identificados pontos para a
melhoria constante do serviço.

Média de Satisfação
Global de Pacientes
Internos

88,05%

Média de Satisfação
de Pacientes Externos

Total de Entrevistados

11,95%

159

APOIO PSICOSSOCIAL
O Apoio Psicossocial é oferecido aos pacientes
e familiares em situação de vulnerabilidade
social e emocional.
Consiste em atendimento diário para estes
clientes, em especial às crianças, aos
adolescentes, aos idosos e às gestantes,
proporcionando assistência psicológica e social
continuada durante a permanência no Hospital.
Em 2021, foram realizados:

Atendimentos
2.817
Assistência Social

Atendimentos
Psicologia Clínica
24

2.744

CAPELANIA HOSPITALAR
A Capelania Hospitalar atua na assessoria à espiritualidade dos pacientes, funcionários e
comunidade, respeitando os preceitos religiosos de cada indivíduo. Busca proporcionar
encorajamento e aconselhamento em situações de conflitos, dúvidas e insegurança que
podem surgir durante o período de hospitalização. Em 2021, foram realizados:

Número de Visitas
aos Pacientes

5.797

Número de
Aconselhamentos
aos Pacientes

Número de
Atendimentos
aos Funcionários

699

583

* Momentos de orações em treinamentos e lideranças;
* Acompanhamento de líderes religiosos;
* Acompanhamento de familiares nas UTIs adulto e infantil;
* Momentos de orações nos setores;
* Acompanhamento de óbitos;
* Projeto Criando Laços.
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NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE
O Núcleo de Segurança do Paciente – NSP, atuando conforme o protocolo do Programa Nacional de
Segurança do Paciente, realiza reuniões mensais para implantar e difundir os processos relacionados
à segurança dos pacientes, melhoria dos processos de cuidado, uso de tecnologias da saúde,
disseminação sistemática da cultura de segurança e a articulação e integração dos processos de
gestão de risco. Em 2021, as principais ações do NSP foram:
* Evento em prol da segurança do paciente;

* Levantamento de documentos

* Treinamento sobre notificação de eventos adversos;

e preenchimento do FormSUS;

* Apoio à comprovação de documentos para o alvará de

* Realização de indicadores.

funcionamento hospitalar;

COMISSÕES HOSPITALARES
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
Comissão de Prontuários
Comissão de Óbitos
Comissão de Ética de Enfermagem
Comissão de Ética Médica
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)
Núcleo de Segurança do Paciente
Comissão da Agência Transfusional
Comissão de Resíduos de Serviços em Saúde
Comissão de Processamento de Produtos para Saúde
Comissão Hospitalar de Transplante
Comissão do Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar (NAQH)
Comissão de Nutrição Enteral e Parenteral
Comissão de Padronização de Materiais e Equipamentos Hospitalares
Comissão de Curativos
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PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE
O Programa de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde (PGRSS) trabalha na
diminuição do impacto causado pela geração de resíduos, visando o consumo racional e
o descarte adequado. Em 2021, foram recolhidas 172 toneladas de resíduos, sendo 30
toneladas de resíduos recicláveis.

172 Toneladas
de Resíduos

30 Toneladas
de Resíduos Recicláveis

PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE
E ÓRGÃOS PÚBLICOS
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher;
Conselho Municipal do Idoso.
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AÇÕES
E
EVENTOS
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ANIVERSÁRIO DO HOSPITAL JARAGUÁ
Na última semana de fevereiro, o Hospital Jaraguá realizou algumas atividades em comemoração
aos 55 anos de história – comemorado no dia 27 de fevereiro.
Foram elas: inauguração da nova ala da Maternidade, Culto online, apresentação da Maternidade
à Classe médica, apresentação do Hospital Jaraguá à Câmara de Vereadores, almoço e jantar
especial e bolo de aniversário.
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PROJETO CRIANDO LAÇOS
O projeto Criando Laços do Hospital Jaraguá voltou em 2021.
Durante a internação de um filho na UCI Neonatal e UTI Neonatal/Pediátrica ocorre o rompimento
do vínculo materno-infantil, o que muitas vezes compromete a afetividade, promovendo um
momento de fragilidade para a família. Além da separação corporal, o contato físico com o bebê
se torna esporádico e distante. A família vivencia uma experiência que é regida pelo sofrimento,
insegurança, preocupação, frustração, desapontamento, ansiedade e falta de confiança na
capacidade de cuidar do seu filho.
Por este motivo foi criado o projeto Criando Laços. Um espaço de acolhimento aos pais e
familiares, proporcionando orientações, discussões e atividades de lazer e bem-estar, bem como
envolver os familiares no processo de recuperação, favorecendo o afeto e a formação de vínculo
com o bebê.
Durante os encontros são realizadas dinâmicas, oficinas, diálogos e orientações, além de
incentivar a troca de experiências entre os participantes e a equipe multiprofissional responsável
pelo projeto.

AGOSTO DOURADO
Para comemorar o Agosto Dourado, campanha de incentivo ao aleitamento materno, o Hospital
Jaraguá realizou nos dias 18 e 19 de agosto uma ação no Hall da Capela para dar orientações e
tirar dúvidas sobre amamentação (o que observar durante a amamentação, posicionamento
adequado do bebê, pega adequada) às mamães que estiveram no Hospital.
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SETEMBRO AMARELO
No dia 14 de setembro foi realizada no Hospital Jaraguá a ação do Setembro Amarelo,
Campanha de Prevenção ao Suicídio, onde a equipe psicossocial abordou com os funcionários
a importância sobre o tema na saúde.

DIA DO PREMATURO
Comemorado todo dia 17 de novembro, o Dia Mundial da Prematuridade foi criado para
sensibilizar sobre um problema que atinge milhares de bebês diariamente.
O Hospital Jaraguá foi agraciado pelo escritor João Chiodini, tornando o Dia da Prematuridade
mais especial, com o LANÇAMENTO DO LIVRO DAQUELA ESTRELA COLORIDA, na qual conta a
história de quatro crianças prematuras que nasceram aqui na maternidade do Hospital.
Além deste evento, o Hospital Jaraguá promoveu no dia 17 um momento de sensibilização em
frente ao PA Adulto em respeito aos bebês que viraram luz e suas famílias.
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SEMANA DAS CRIANÇAS
Em 2021, foi realizada mais uma vez a Semana da Criança do Hospital Jaraguá.
No dia 15 de outubro, a fantasia e a alegria foram os melhores remédios, quando os funcionários
do Hospital vieram fantasiados para comemorar o Dia das Crianças e surpreender os pequenos
pacientes que passaram por aqui.
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CHEGADA DO PAPAI NOEL
O Papai Noel decidiu dar as caras de um jeito inusitado no Hospital Jaraguá em 2021.
Para dar as boas-vindas ao Natal, ele chegou de helicóptero. A aparição do bom velhinho
integrou a programação do “Auto de Natal''.
Na ocasião também aconteceram apresentações culturais com tema natalino. Teve música
instrumental e coral de vozes formado por alunos do Programa Bolsa Cultural – Incentivando
Talentos. O grupo de voluntários Doutores Sementinhas também alegrou a noite com uma
peça teatral.
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NOSSOS SERVIÇOS
O Hospital Jaraguá também é fruto do apoio constante das esferas públicas e
do envolvimento de toda a comunidade, o que permite a manutenção de uma
estrutura com equipamentos de alta tecnologia, profissionais atualizados e serviços
continuamente aperfeiçoados. Para atender às normas oficiais e requisitos de uma
administração moderna, o Hospital organiza-se em diferentes formas e serviços.
Seguem algumas das principais estatísticas.
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Classiﬁcação
de Leitos
HOSPITALARES

TOTAL

SUS

Clínica Médica

46

18

Clínica Cirúrgica

25

10

Clínica Obstétrica

21

15

Cirurgia Obstétrica

12

5

Clínica Pediátrica

23

16

Crônicos

1

1

UTI Pediátrica

6
Equipe Multiprofissional

4

UTI Neonatal

6

6

UCI Convencional

10

6

UCI Canguru

3

3

UTI Adulta

10

6

UTI Adulta COVID-19

10

10

Clínica AIDS

1

1

174

101

Total de Leitos
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Número
de Atendimentos

2019

2020

2021

Internações

13.570

9.340

14.487

Ambulatorial

27.045

16.235

22.707

Pronto Atendimento Adulto

16.324

11.687

14.872

Pronto Atendimento Infantil

52.109

22.939

44.378

Total de Atendimentos

109.48

60.201

96.444

60
50
40
30
20
10
2019
Internações
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2020
Ambulatorial

PA Adulto

2021
PA Infantil

Cirurgias

2019

(Anual)

2020

2021

Convênio

3.842

3.219

3.213

Particular

732

729

1.279

SUS

2.339

2.129

2.277

TOTAL

6.913

6.077

6.769
2021
2020

800
576

600

506

564
465

527

526

400

367

395

Mar

Abr

585

582

582

Jun

Jul

Ago

674

670

Set

Out

706

690

Nov

Dez

200
0
Média Média Média Jan

Fev

Mai

2019 2020 2021

Paciente Dia

2019

2020

2021

Convênio

11.825

10.602

13.505

Particular

984

972

1.524

SUS

19.904

17.387

20.487

TOTAL

32.714

28.961

35.516

(Anual)

2021
4000

3511

3528

3000 2726

2960
2413

2656

2986

2020
3288

3039

2470

2839 2951 2800 2738

2710

Ago

Dez

2000
1000
0
Média Média Média Jan

2019 2020 2021

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Set

Out

Nov
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PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL
Consulta Pronto
Atendimento Infantil

2019

(Anual)

2020

2021

Convênio

5.168

2.735

4.449

Particular

0

3

3

SUS

45.613

19.872

37.612

TOTAL

50.781

22.610

42.064
2021
2020

6000
4232
3505

4000

3333 3166

4361

4463 4218

Ago

Out

Nov

3598

2245 2447

1884

2000

2680 2910

4382 4261

0

Média Média Média Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Set

2019 2020 2021

Consulta Pronto
Atendimento Adulto

2019

(Anual)

2020

2021

Convênio

11.734

9.026

11.501

Particular

1.700

1.573

2.234

18

0

0

13.452

10.599

13.735

SUS
TOTAL

Dez

2021
2020

1500
1145

1121
1000

883

1060 1009 1088

1206

1248

Mai

Jun

1169

1200

1173

1196

1223 1210

Jul

Ago

Set

Out

Nov

953

500

0
Média Média Média Jan

2019 2020 2021
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Fev

Mar

Abr

Dez

ATENDIMENTO OBSTÉTRICO
GESTANTE DE MÉDIO E ALTO RISCO
A Maternidade Laurita Karsten Weege oferta assistência a pacientes obstétricas de média e alta
complexidade, prestando atendimento médico 24 horas, sendo referência para toda a região da
AMVALI, Nordeste e Planalto Norte.

Número de
Atendimentos
Obstétricos

2019

2020

2021

Pronto Atendimento Obstétrico

16.992

16.470

17.297

Internações Obstétricas

3.639

3.398

3.825

Nascimentos

3.230

3.460

3.644

50
40
30
20
10

2019
Pronto
Atendimento
Obstétrico

2020
Internações
Obstétricas

2021
Nascimento
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Consulta Pronto
Atendimento Obstétrico

2019

(Anual)

2020

2021

Convênio

1.583

1.029

2.101

Particular

1

4
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SUS

11.098

10.607

12.483

TOTAL

12.682

11.640

14.622
2021
2020

1500

1219
1057

1000

1135

970

1046

1137

1246

1326

1297

1367

1347

1265
1072
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Out

Nov

500

0

Média Média Média Jan

Fev
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Mai
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Jul

Ago

Set

2019 2020 2021

Número de Partos

2019

2020

2021

Parto nomal

1.631

1.620

1.543

Parto cesariana

1.599

1.840

2.047

TOTAL

3.230

3.460

3.590

(Anual)

Dez

2021
2020

400
300

269

288

299

284

312

335

293

339

321

309

281

267

284

264

301

200
100
0
Média Média Média Jan

2019 2020 2021
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Fev
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Mai
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Jul

Ago
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Out

Nov

Dez

Todos os exames

2019

2020

2021

Convênios

45.629

39.442

48.766

Particular

9.122

9.226

10.902

SUS

29.626

17.202

26.326

Auto Gestão

2.775

2.477

3.557

87.152

68.347

89.551

(Anual)

TOTAL

2021
2020
10.000
8000 7263
6000

7463
5696

5213

5694

6611

7030

8055 8009 7678

8274 8173

8963

8769
7082

4000
2000
0
Média Média Média Jan
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Fev
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Ago

Set

Out

Nov

Dez

Ressonância Magnética 3.0 Teslas
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Número de

2019

Atendimentos - SUS

2020

2021

Internações

5.496

4.322

5.063

Internações Obstétricas

2.605

2.586

2.892

Pronto Atendimento Infantil

46.877

20.202

39.366

Pronto Atendimento Obstétrico

13.723

13.336

14.202

Total de Atendimentos

68.701

42.446

61.523

45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000

2019
Internações
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Internações
Obstétricas

2020
Pronto
Atendimento
Infantil

2021
Pronto
Atendimento
Obstétrico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS (70,96%)
Em cumprimento ao artigo 4º da Lei Federal nº 12.101/2009, artigo 20 do Decreto Federal
nº 8.242/2014 e artigo 32 da Portaria do MS nº 1970/2011 a entidade ofertou a prestação de seus
serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento). O percentual mínimo de 60%
(sessenta por cento) de prestação de serviços ao SUS será apurado por cálculo percentual simples,
com base no total de internações hospitalares, medidas por paciente-dia e no total de atendimentos
ambulatoriais, medida por quantidade de atendimentos, realizados pela Entidade para pacientes do
SUS e não SUS. A participação do componente ambulatorial SUS será de no máximo 10%.
Abaixo, quadro demonstrativo das internações hospitalares medidas por paciente dia e atendimentos
ambulatoriais:

Atendimentos
Ambulatoriais

Internações Hospitalares
medidas por paciente-dia

2020

2021

2020

2021

SUS

17.719

23.136

199.213

279.952

Não SUS

13.840

15.773

54.656

62.625

TOTAL

31.559

38.909

253.869

342.577

% SUS

56,15%

54,96%

78,47%

81,72%

Descrição

2020

2021

Internações medidas por paciente-dia - SUS

56,15%

59,46%

Ambulatorial - SUS (§ único Art.32 Portaria 1.970/11 - MS)

10,00%

10,00%

1,50%

1,50%

67,65%

70,96%

Descrição

Atenção obstétrica e neonatal (Art.20 Portaria nº 834/2016, Inc.I)

TOTAL
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UNIDADES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
O Hospital Jaraguá conta com o suporte de três unidades de diagnóstico por imagem, prestando um
trabalho de excelência e qualidade nos exames realizados com o uso das mais altas tecnologias.
A primeira unidade, pioneira na região, foi inaugurada em 1994, anexo ao Hospital. Já em 2006,
inovamos mais uma vez com alta tecnologia, complementando o nosso serviço com novos
aparelhos.

E em 2017, inauguramos a Medicina Nuclear, com uma tecnologia totalmente inovadora para a
microrregião, a fim de suprir a demanda de pacientes com o diagnóstico de doenças cardíacas,
pulmonares, cerebrais, oncológicas, ortopédicas, renais, endócrinas e do sistema digestivo.
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Número de

2019

Exames

2020

2021

Raio X

41.333

23.286

37.629

Ultrassonografia

23.252

18.505

24.197

Mamografia

7.444

3.988

6.108

Densitometria Óssea

2.539

1.813

2.025

Tomografia

4.530

3.218

6.230

Ressonância Magnética

5.261

4.437

5.744

Checkup

184

28

165

Biópsia

11

0

0

1.709

1.496

2.042

86.263

56.743

84.140

Medicina Nuclear
TOTAL
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NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
A gastronomia hospitalar não leva em conta apenas o preparo de alimentos, mas também baseia-se
na qualidade do aroma, sabor, organização e apresentação de seus pratos, na tutilização de materiais
adequados, tendo o paciente/funcionário como um sujeito individualizado, respeitando suas
preferências, aversões alimentares e hábitos.
Nossos pacientes contam com o trabalho exclusivo da Clínica Nutricional, que se fundamenta na
necessidade nutricional específica desse paciente, de acordo com as recomendações dos médicos e
demais profissionais assistenciais, garantindo todo o cuidado e equilíbrio na dieta ofertada.
O lactário é outro fator diferencial de nosso compromisso com a qualidade, ofertando o preparo e a
distribuição de fórmulas lácteas e dietas enterais aos pacientes.

Número de

2019

2020

2021

Pacientes

108.325

132.008

109.675

Acompanhantes

46.563

41.661

59.581

Funcionários

43.012

49.461

72.088

Mamadeiras e sondas

32.269

31.345

68.336

230.169

154.475

309.680

Refeições

TOTAL

120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
Pacientes
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2019

Acompanhantes

Funcionários

2020

Mamadeiras
e Sondas

2021

Inovação
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INAUGURAÇÃO DA
NOVA ALA DA MATERNIDADE
Os 55 anos do Hospital Jaraguá foram celebrados com uma nova conquista para toda a região
da Amvali - Associação dos Municípios do Vale do Itapocu: a inauguração da nova ala da
Maternidade. A nova estrutura foi entregue oficialmente no dia 18 de fevereiro de 2021.
A ampliação da estrutura recebeu investimento de R$1,8 milhões. Deste montante, R$1,2
milhões foram doados pela Família Weege, Grupo Malwee e Instituto Malwee, por intermédio
da empresária Laurita Karsten Weege, e o restante veio de recursos da própria Instituição.
Com a chegada de novos equipamentos e a melhoria dos espaços, a Maternidade passou a
contar com um Centro de Parto Humanizado, que permite aumentar em 20% a sua capacidade
de atendimento, trazendo ainda mais segurança às mamães e aos bebês de toda a região.
A nova ala da Maternidade do Hospital Jaraguá tem um Pronto Atendimento Obstétrico,
formado por três salas de observação/medicação e dois consultórios. Com esta ampliação, a
área também passa a contar com mais 10 novos leitos de UCI - Unidades de Cuidados
Intermediários, novo espaço de triagem e sala de espera, além de cinco leitos destinados ao
pré-parto, parto e pós-parto.
A ampliação também permitiu agregar um novo serviço. A Instituição passa a oferecer cinco
suítes para uso individual, oferecendo uma proposta de hotelaria. Este novo espaço possui
banheira, além de espaço para receber acompanhante, doula e fotógrafo durante o trabalho de
parto.
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PROCEDIMENTO INÉDITO (CIRURGIA)
O ortopedista Bruno Gobbato, do Hospital Jaraguá, foi o único médico brasileiro a participar do
evento mundial de cirurgia holográfica “Microsoft Experience 24h”, no dia 9 de fevereiro de 2021.
Médicos de 13 países debateram novidades na área da tecnologia utilizadas em cirurgias, a favor de
resultados mais precisos e com custos menores.
O procedimento apresentado pelo profissional de Jaraguá do Sul, durante o evento, foi a remoção de
placa com artroscopia de ombro de um paciente. Na oportunidade, médicos dos Estados Unidos e
da França acompanharam e fizeram sugestões em tempo real durante a cirurgia. O médico brasileiro
destaca como benefício a possibilidade de usar modelos em 3D, que guiam os cirurgiões durante a
intervenção.
A escolha de Gobbato levou em conta a experiência nesse tipo de procedimento, que vem sendo
realizado desde 2016, em Santa Catarina.
De acordo com o profissional, diversas cirurgias dessa área já foram realizadas no Hospital Jaraguá,
que é pioneiro nessa técnica no Brasil. Bruno explica que o recurso, praticado pelos especialistas do
Hospital, permite ao médico analisar com profundidade a área que necessita de intervenção.
“Com os modelos 3D virtualmente projetados, o médico pode avaliar de forma completa a anatomia
específica daquele paciente e daquela doença sem precisar expor o paciente a cortes maiores. Este
tipo de tecnologia permite a realização de cirurgias com maior precisão e eficácia, o que é muito
importante nas cirurgias de próteses e correções de algumas deformidades”, complementa.

49

NOVO MAMÓGRAFO - CENTRO DE IMAGEM
DO HOSPITAL JARAGUÁ
Pioneiro na região de Jaraguá do Sul, mais uma vez o Centro de Imagem inovou. No dia
18 de março de 2021 o Centro de Imagem 2, que integra o Complexo do Hospital Jaraguá,
recebeu um mamógrafo que oferece uma tecnologia inédita para a região. O objetivo é
proporcionar diagnósticos ainda mais precisos e seguros, além de aumentar o conforto
durante a execução do exame. O investimento foi de quase um milhão de reais.
“Durante a mamografia é a própria paciente quem define a compressão que poderá ser
exercida sobre as mamas, isso é possível porque o aparelho possui Design Comfort. Essa
tecnologia ajudará principalmente as mulheres que apresentam queixas de dor durante o
exame”, explica a gerente do Centro de Imagem.
Comparado aos equipamentos de mamografia disponíveis no mercado, o modelo
adquirido (GE Healthcare/Pristina Seno Ires) também emite 50% menos radiação durante
a execução do exame.
A nova aquisição triplica a capacidade de realização de mamografias no Centro de
Imagem do Hospital Jaraguá. O responsável técnico do serviço no Centro de Imagem 2, o
médico radiologista Dr. Gustavo Gonçalves Piacente, explica que o novo aparelho também
reduzirá o tempo de análise dos dados, permitindo um diagnóstico mais rápido e acurado,
com imagens mais precisas.
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INAUGURAÇÃO DO
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
DO HOSPITAL JARAGUÁ
No dia 27 de julho de 2021 foi inaugurado o Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Jaraguá.
“O novo Laboratório está localizado no Hospital Jaraguá. Possui seis salas e os setores são
divididos por categorias. É importante destacar que a separação dos ambientes traz mais
segurança na realização dos exames, pois reduz muito o risco de contaminação cruzada”, explica
Daniela Freitag, coordenadora do Laboratório.
O Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Jaraguá é composto por equipe profissional
capacitada, formada por biomédicos, técnicos de enfermagem e assistente administrativo. A
estrutura recebeu investimento de apoiadores: a WPA Participações e Serviços S.A, que investiu
R$400 mil reais e a Viacred, que investiu R$90 mil reais nas instalações.
“Além da agilidade na liberação dos laudos e da tradicional confiabilidade do Hospital Jaraguá,
este novo projeto possui o diferencial da proximidade com o corpo clínico.
Quem ganha com isso é a comunidade, que passa a contar com mais um serviço de excelência do
grupo”, afirma o Diretor Executivo, Sérgio Luís Alves.
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CIRURGIA CARDÍACA INÉDITA
Um cardiodesfribilador foi implantado sob a pele de
um homem de 61 anos no Hospital Jaraguá.
O paciente, que sofre de miocardiopatia dilatada,
corria risco de morte súbita e foi a primeira pessoa
da cidade (a sexta em Santa Catarina) a passar pela
intervenção. A ação recebeu o apoio de cirurgiões
de fora do Estado, que acompanharam a cirurgia
por meio de óculos de transmissão ao vivo,
utilizados pelo médico que executou o implante.
O cirurgião cardiovascular responsável pelo
procedimento, Dr. Thales Cantelle Baggio, explica
que o CDI serve para corrigir o ritmo cardíaco
acelerado. Diferente de um marco-passo, o
dispositivo monitora o coração de forma
constante e aplica o tratamento de forma
automática, só quando necessário.
Além de ser o primeiro implante de CDI subcutâneo feito em Jaraguá do Sul, a intervenção
também foi a primeira cirurgia de ritmo cardíaco feita sob orientação à distância em Santa
Catarina. O médico que estava presente no Centro Cirúrgico do Hospital Jaraguá implantou
o dispositivo com a orientação de outro especialista, que acompanhou todo o procedimento
à distância. Óculos de transmissão ao vivo, utilizados pelo cirurgião local, permitiram que o
procedimento fosse acompanhado em tempo real.

ATUAÇÃO RECONHECIDA
Uma trajetória de sucesso e conquistas é a melhor definição para o histórico do Hospital
Jaraguá. Sempre focando no bem atender e na humanização dos processos, o Hospital
vem ao longo dos anos se destacando na sua área de atuação. Através do tempo, obteve
reconhecimento por diversas outras instituições como referência hospitalar, em virtude
da qualidade do serviço prestado e dedicação ao servir a comunidade.
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TÍTULO HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA
A Iniciativa Hospital Amigo da Criança – IHAC – foi idealizada em 1990 pela OMS (Organização
Mundial da Saúde) e pelo UNICEF para promover, proteger e apoiar o aleitamento materno.
O objetivo é mobilizar os funcionários dos estabelecimentos de saúde para que mudem condutas e
rotinas responsáveis pelos elevados índices de desmame precoce. Para isso, foram estabelecidos
os Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno.

PRÊMIO CRIANÇA ABRINQ
Criado em 1989, o Prêmio Criança foi um dos primeiros programas desenvolvidos pela Fundação
ABRINQ, com o objetivo de reconhecer e dar voz a projetos de outras organizações da sociedade
civil que contribuam para assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes.
O Hospital Jaraguá recebeu o Prêmio Criança ABRINQ em 2012.

INTEGRA A REDE CEGONHA
A iniciativa consiste em um conjunto de ações para garantir o atendimento de qualidade, seguro e
humanizado para todas as mulheres. O trabalho, feito via Sistema Único de Saúde (SUS), busca
oferecer assistência desde o planejamento familiar, passando pelos momentos da confirmação da
gravidez, do pré-natal, do parto (puerpério), cobrindo até os dois primeiros anos de vida da criança.
Além disso, a Rede Cegonha prioriza ainda o parto humanizado, com direito a acompanhante
durante a internação, métodos de alívio da dor, dieta leve e diferenciada, contato pele a pele
mãe/bebê, além de outros atributos.
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COVID-19

Em dezembro de 2019 houve a primeira transmissão de um novo coronavírus
(SARS-CoV-2), o qual foi identificado em Wuhan na China e causou a COVID-19, sendo
em seguida disseminada e transmitida pessoa a pessoa, chegando ao Brasil em março
de 2020. Seguem algumas das diretrizes que o Hospital Jaraguá adotou em 2021 para
combater e auxiliar a comunidade no enfrentamento da pandemia.
AÇÕES DESENVOLVIDAS
Adaptação do atendimento e estrutura a cada novo decreto estadual e municipal.
Mantido leitos de UTI para atendimento ao paciente COVID-19.
Mantida restrição de entrada de fotógrafos, doulas e visitantes.
Mantida aferição de temperatura em acompanhantes na entrada.
Distribuição de máscaras de proteção (cirúrgica tripla e N95).
Distribuição informativa aos funcionários (CIPA).
Mantidos treinamentos aos funcionários sobre medidas de prevenção.
Mantida identificação dentro da unidade para garantir o distanciamento.
Mantido a redução de lugares no refeitório dos funcionários.

PADRONIZAÇÃO DE PROCESSOS HOSPITALARES
PADRONIZAÇÃO DE PROCESSOS HOSPITALARES
Atendimento aos pacientes cirúrgicos com suspeita ou confirmação por coronavírus;
Fluxo de óbito para paciente com suspeita ou confirmado de COVID-19;
Atendimento e detecção de coronavírus;
Admissão de paciente suspeito ou confirmado de COVID-19 na internação;
Higienização de superfícies em ambientes de atendimento com suspeita ou
confirmação de COVID-19;
Manejo de parturiente e RN com suspeita ou confirmação.
Alta hospitalar de paciente suspeito ou confirmado de COVID-19;
Posição prona em pacientes com COVID-19;
Transporte de pacientes com COVID-19 em ventilação mecânica;
Teste rápido de anticorpos SARS-COV-2 antibody test da marca wondfo;
Atendimento de pacientes no PA Obstétrico com suspeita de COVID-19;
Encaminhamento de pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19
para o setor de passagem;
Atendimento de colaboradores com sintomas respiratórios;
Atendimento de pacientes com sintomas respiratórios;
Protocolo Nutricional pacientes COVID-19 (crianças e bebês);
Medidas de contingência em relação aos EPI’s para enfrentamento da COVID-19;
Manejo de RN de mãe com suspeita ou confirmação para novo coronavírus;
Protocolo Nutricional pacientes COVID-19 (adultos, idosos e gestantes);
Protocolo para uso de tocilizumabe no tratamento da COVID-19 grave;
Protocolo de vitaminas e minerais pacientes COVID-19 (adultos, idosos e gestantes);
Oxigênio terapia em pacientes traqueostomizados com COVID-19;
Precaução paciente suspeita/confirmado COVID-19;
Encaminhamento para coleta de exames COVID-19.
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VACINAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
DO HOSPITAL JARAGUÁ
No dia 25 de janeiro de 2021 teve início a vacinação contra a COVID-19 para os profissionais que
atuam na linha de frente do Hospital Jaraguá. A instituição foi beneficiada com 330 doses da vacina
Coronavac, produzida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.
Os demais profissionais de saúde foram imunizados, gradativamente, conforme a disponibilidade
das vacinas.

CAMPANHAS DE PREVENÇÃO
AO CORONAVÍRUS
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BOLETIM ANUAL
COVID-19
Pacientes

Covid-19

DESCARTADOS I 432
CONFIRMADOS I 944
ÓBITOS

I 170

*Dados referente apenas aos pacientes internados no Hospital Jaraguá.
Fonte: CCIH - Hospital Jaraguá
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DOAÇÕES E INCENTIVOS
DOAÇÕES
Materiais e Medicamentos
Espécies

R$ 466.650,13

TOTAL

R$ 915.430,05

R$ 448.779,92

INCENTIVOS
Municipal
Estadual

R$ 4.160.254,00

SUBTOTAL

R$ 6.230.254,00

TOTAL

R$ 2.070.000,00

R$ 7.145.684,05
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DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
CONTÁBIL
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Preservando a transparência de recursos, a confiabilidade das informações, os créditos junto aos
seus parceiros, a segurança do paciente e com o esforço de toda a equipe, o Hospital Jaraguá obteve
em 2021: aumento de receita de 43,1%; aumento nas Despesas Operacionais de 42,8%; e um resultado
de 46,5% maior, comparado ao mesmo período do ano anterior.
Para acompanhar os avanços tecnológicos que vêtm ocorrendo continuamente na área hospitalar, a
nossa Instituição possui um plano forte, organizado e alinhado às diretrizes estratégicas, contribuindo
para a sustentabilidade financeira do Hospital.

Redução
de Custos
e Despesas

Prospecção
de Novos
Negócios

Avaliação e
Diagnóstico
dos Serviços
Existentes

Alinhamento
da Área
Médica

Estruturação/
Gerenciamento
de
Indicadores

Efetividade na
Gestão

Sustentabilidade

Planejamento
Estratégico

Maximização
dos
Investimentos

Planejamento
Orçamentário

Controles
Financeiros
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BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa, Bancos, clientes, estoques, outros créditos

26.275.253
26.275.253

NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível

92.918.851
66.485
38.717
92.217.320
596.329

TOTAL DO ATIVO

119.194.104

PASSIVO
NÃO CIRCULANTE
Fornecedores, obrigações sociais, obrigações tributárias, empréstimos e
financiamentos, outras contas a pagar
NÃO CIRCULANTE
Obrigações fiscais, empréstimos e financiamentos, contigências e outras
contas a pagar
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL DO PASSIVO

22.463.039
22.463.039
36.315.905
36.315.905
60.415.160
119.194.104

Indicadores
Financeiros

2019

2020

2021

Solvência geral

2,19

2,01

2,03

Liquidez imediata

0,13

0,28

0,44

Liquidez seca

0,80

0,71

1,04

Liquidez corrente

0,82

0,80

1,15

Liquidez geral

2,19

2,01

2,03

139,98%

163,72%

152,64%

1,15%

7,96%

9,29%

Rentabilidade s/ receita

2,04

11,50%

10,90%

Retorno s/ PL

0,46

14,66%

18,34%

Giro médio de recebimento

54

36

54

Giro médio de pagamento

47

46

52

Giro médio de estoques

15

40

34

Imobilização do CP
Rentabilidade s/ ativo
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DEMONSTRAÇÕES DAS CONTAS DE
RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
101.957.275

RECEITAS

72.824.919
28.761.039
371.317

Prestação de serviços hospitalares
Subvenções
Outras receitas de serviços

101.957.275

CUSTOS E DESPESAS
Custos dos serviços prestados
Materiais e medicamentos
Despesas com pessoal
Despesas administrativas
Despesas financeiras
Despesas gerais e patrimônio

38.658.965
15.928.819
31.865.600
3.450.857
2.300.878
9.752.156

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Associação do Hospital Jaraguá, no cumprimento das disposições legais e estatutárias,
examinou as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021,
composta de: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido, Demonstrações do Fluxo de Caixa, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas,
o Relatório da Administração e o parecer dos Auditores Independentes sobre as demonstrações contábeis.
Após análise dos documentos em questão e os esclarecimentos da Administração, o Conselho Fiscal é de
parecer que, em seus principais aspectos, as referidas Demonstrações Contábeis traduzem a posição patrimonial da entidade e de que as mesmas estão em condições de merecer aprovação dos associados em Assembleia Geral.

Rafael Sabino

Manoel Correia Costa

Walter Emerson Marschner

CPF 033.457.359-97

CPF 680.084.309-15

CPF 774.797.779-49

DIRETORIA
Charles Alfredo Bretzke
Presidente
CPF 480.914.809-20

Warley Marcos Weller
Vice Presidente
CPF 482.200.199-72

Sérgio Luis Alves

D i re to r E xecu t i vo
CPF 652.525.519-87

Contador Responsável:
Fernanda C. F.da Maia

CRC SC 038225-O
CPF 076.198.879-38
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PROJETOS E PROGRAMAS
REALIZADOS EM 2021
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Programa Semear

(Programa de Desenvolvimento de Lideranças)
Cuidar e desenvolver as pessoas que estão na função de liderança. Fortalecer a equipe
através de encontros que promovam o cuidado, desenvolvimento e melhorias na forma de
trabalhar.
OBJETIVO ESTRATÉGICO: atrair, desenvolver e reter os talentos.

Política de Cargos e Salários
Estruturação da política de cargos e salários através de definições das funções, requisitos
e remuneração do Hospital Jaraguá. Tendo como objetivo organizar e padronizar os
cargos, possibilitando uma competitividade em relação ao mercado.
OBJETIVO ESTRATÉGICO: atrair, desenvolver e reter os talentos.

Projeto Legal
Regularização da infraestrutura diante os órgãos públicos que permeiam a operação da
instituição .
OBJETIVO ESTRATÉGICO: adequar a infraestrutura para suportar o crescimento projetado.

PDA
Ferramenta para avaliar o perfil comportamental das lideranças.
OBJETIVO ESTRATÉGICO: atrair, desenvolver e reter os talentos.

ADEP

(Administração Eletrônica da Prescrição)
Sistematizar a gestão e a operação focada em resultados através de uma ferramenta que
permite aumentar a segurança na administração de medicamentos.
OBJETIVO ESTRATÉGICO: sistematizar a gestão e a operação focada em resultados.
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Pixeon

(Centro de Imagem)
Oferecer uma ferramenta de gestão para serviço de diagnósticos e imagem que tenha
diferencial no mercado.
OBJETIVO ESTRATÉGICO: sistematizar a gestão e a operação focada em resultados.

Nova Mamografia Digital
Atualização de parque tecnológico com um equipamento com 50% menos radiação do que
as existentes no mercado, melhor qualidade de imagem e maior conforto para as pacientes.
OBJETIVO ESTRATÉGICO: melhorar a satisfação dos clientes com o atendimento.

Nova Ressonância Magnética
Atualização de parque tecnológico com um equipamento que realiza exames em silêncio,
suporta até 250 kg e podendo ser usado em pacientes pediátricos, idosos, com fobias ou
com dificuldades de sedação, entre outros.
OBJETIVO ESTRATÉGICO: melhorar a satisfação dos clientes com o atendimento.

Aplicativo Portal Corpo Clínico
Portal colaborativo de clínicas e consultórios para acompanhamento e direcionamento
de procedimentos ao Hospital.
OBJETIVO ESTRATÉGICO: alinhar os interesses do corpo clínico com as estratégias do
Hospital Jaraguá.

Aplicativo Click Repasse
Aplicativo de gerenciamento do repasse médico hospitalar. Contribui com a transparência
entre hospital e médico.
OBJETIVO ESTRATÉGICO: alinhar os interesses do corpo clínico com as estratégias do
Hospital Jaraguá.

Certificado Digital
Agilizar as assinaturas eletronicamente nos documentos médicos, trazendo inovação nos
processos hospitalares.
OBJETIVO ESTRATÉGICO: atrair e fortalecer parcerias estratégicas.
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Plano Diretor
Em 26 abril de 2021 foi aprovado o Plano Diretor do Hospital Jaraguá, elaborado pela equipe diretiva,
juntamente com o Comitê do Plano Diretor e a empresa de Arquitetura Hospitalar, Madrigano.
O objetivo do Plano Diretor é planejar e aperfeiçoar as expansões futuras do Hospital, necessárias
para alcançar uma atuação de ponta na saúde. Transformar essa instituição em um Centro
Hospitalar de ponta, que atenda com excelência, utilizando as melhores tecnologias disponíveis para
suprir as necessidades de saúde dos nossos usuários, mantendo as suas origens colaborativas e
avançando para um progresso sustentável.
Assim, estaremos cada vez mais possibilitando aos pacientes a oportunidade/experiência de ter seu
atendimento em saúde em um só lugar, em um ambiente confortável e acolhedor, oferecendo,
juntamente com os médicos e todos os profissionais da saúde, um ambiente em que se sintam
plenamente seguros, recebendo um atendimento humanizado e completo.
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WhatsApp Corporativo
Serviço que tem como objetivo permitir utilizar o WhatsApp como canal de relacionamento
com os clientes automatizando o atendimento.
OBJETIVO ESTRATÉGICO: melhorar a satisfação dos clientes com o atendimento.

Novo Laboratório de Análises Clínicas
Agilidade na liberação de laudos, melhorando a satisfação dos clientes no atendimento.
OBJETIVO ESTRATÉGICO: melhorar a satisfação dos clientes com o atendimento.

Programa do Protagonista
Implantar uma trilha de aprendizagem em gestão estratégica de custos, gestão
orçamentária, gestão de indicadores, planejamento estratégico e financeiro no Hospital,
contribuindo para que o capital intelectual e a capacidade de gestão dos nossos líderes
seja uma de nossas vantagens competitivas.
OBJETIVO ESTRATÉGICO: alcançar equilíbrio operacional desenvolvendo as lideranças
para a gestão de resultados.

LGPD

(Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais)
Assegurar o direito à privacidade e à proteção de dados pessoais dos usuários,
estabelecendo segurança e regras claras sobre o tratamento de dados pessoais.
OBJETIVO ESTRATÉGICO: consolidar a imagem do Hospital perante a sociedade.

Posicionamento de Mercado
Construir um bom posicionamento de mercado, que tem o objetivo primário superar os
concorrentes através da qualidade de atendimento, custo-benefício, inovação, ocupando
um lugar diferenciado na mente do público-alvo.
OBJETIVO ESTRATÉGICO: consolidar a imagem do Hospital perante a sociedade.
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HOSPITAL JARAGUÁ NA MÍDIA
Visando divulgar e destacar as ações realizadas e os serviços prestados pelo Hospital Jaraguá
à comunidade, a Instituição foi matéria em diversos veículos de comunicação. E para aumentar
o engajamento e alcance do público com a marca, o Hospital conta com perfis nas redes
sociais Instagram, Facebook e Linkedin. Já para os funcionários e o corpo clínico, o Hospital
conta com o Sistema Tasy, a plataforma Intranet e o E-mail.

hospitaljaragua

hospitalematernidadejaragua

hospitaljaragua

hospitaljaragua

67

2019

Alcance
Visitas no Perfil
Post
Seguidores

2020

2021

389.939

85.632

126.676

4.160

29.483

39.751

209

374

347

7.600

17.200

20.600

20.000
16.000
14.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000

Seguidores
2019

2020

2021

1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
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Alcance
2019
2020

2021

2019

Alcance
Posts
Seguidores

2020

2021

1.322,893

817.6785

779.925

165

383

329

13.000

16.000

17.359

20.000
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8.000
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1.400.000
1.200.000
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800.000
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Alcance
2019
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EMPRESAS PARCEIRAS
A. Angeloni & Cia LTDA

Indumak Máquinas

Abimex Importação e Exportação S.A

Live Roupas Esportivas

Acijs Associação Empresarial de Jaraguá do Sul

Lunelli Têxtil LTDA

Agilpack Ind. e Comércio Atacadista de Embalagens

Marlan Malhas LTDA

Associação das Senhoras Rotarianas

Medilar Importação

Bananas Brasil

Menegotti Malhas

Bell Arte IND. de Estofados LTDA

Metalúrgica Trapp LTDA

Blue Alimentos

Nanete Têxtil LTDA

Britânia Eletricos S.A

NP Transp. e Com. de Vidros LTDA

Bold

Oesa Comércio E Representações S.A

Camil Alimentos S/A

Oodles

Cel Hospital E Maternidade Jaraguá

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

Colégio Bom Jesus

Posto Náutico Farol

Cooperativa Viacredi

Raumak Máquinas Ltda

Chocoleite Indústria de Alimentos LTDA

Real Vidros

Clinilav's Lavanderia Industrial LTDA

São Bento Embalagens LTDA

CS2 Importação e Distribuição

SESC

Duas Rodas Industrial LTDA

Sicoob Cejascred

Grupo Malwee

Sipar Ferramentas

Flexível Indústria E Comércio LTDA

SN Ind. e Com. de Vidros

Flexul Flexografia LTDA

Taschner Indústria Têxtil LTDA

Frigorífico Tomelin

Tritec Industrial de Plástico LTDA

Fórum da Comarca de Jaraguá do Sul

Unisociesc

Giassi E Cia - Giassi E Cia

Urbano Agroindustrial LTDA

Gráfica Regis Ltda

WEG Equipamentos Eletricos S.A - Motores

Grupo Metalnox

WPA Participações E Serviços S.A

Indústria Química Dipil

Zanotti S.A
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OPERADORAS CREDENCIADAS
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HOSPITAL JARAGUÁ

BALANÇO SOCIAL

2021
Fotografias:

Arquivo do Setor de Comunicação
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Banco de Imagem
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