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1. RELATÓRIO MENSAL DE AÇÕES HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS 

DR VALDEMIRO CRUZ-HUGO 

História 

Inaugurado em 1991, o Hugo é o segundo maior hospital de urgência e emergência de 

Goiás, e além da assistência, também é um hospital de ensino, pesquisa e extensão 

universitária. O hospital tem programas como o de microcirurgia, que realiza 

procedimentos como reconstituição de órgãos, reparação cirúrgica e reconstrução de 

membros inferiores, superiores, da face e até reimplantes. O hospital possui 381 leitos 

para internação, sendo 56 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e centro cirúrgico 

com 10 salas em funcionamento. 

O presente relatório é composto pelas ações executadas no Hospital de Urgências de 

Goiás Dr Valdemiro Cruz- HUGO durante o mês, na perspectiva de humanização e 

qualidade no atendimento prestado. 

 

1.1. Nova gestão HUGO 

Hugo inicia 2022 com nova gestão Referência em trauma, urgência e emergência em 

todo Estado, o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) 

iniciou 2022 com uma nova gestão. O Instituto Cem assumiu a administração da 

unidade neste sábado, 1 de janeiro, com a missão de garantir uma assistência digna à 

população goiana.  

O instituto, que está em fase de implantação do gerenciamento e execução dos 

serviços, reconhece o desafio, mas garante que com saúde o trabalho precisa ser 

sério, e iniciou mudanças para proporcionar um atendimento focado no respeito, 

dignidade e zelo ao paciente. “Sabemos da referência que o Hugo é para Goiás e da 

responsabilidade de manter a qualidade. Chegamos para somar experiência com as 

melhores práticas de gestão e com compromisso de entregar um serviço de qualidade, 

responsável e altamente humanizado”, destaca Jeziel Barbosa, presidente do Instituto 

Cem. 

Jeziel ressalta que o Hugo continua com uma equipe de gestores experientes e 

comprometidos com a ética e transparência. “Temos um desafio, mas a certeza de 
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que junto com a equipe, vamos vencer e proporcionar aos pacientes uma assistência 

de qualidade e segura”, afirma. 

 

 

1.2. Mutirão de Cirurgia Ortopédica 

Sob nova direção, o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz 

(Hugo) iniciou neste domingo, 2 de janeiro, uma força-tarefa que vai reduzir em 100% 

a fila de pacientes que aguardam por cirurgias ortopédicas de urgência e emergência 

na unidade de saúde. No primeiro dia do mutirão, 15 pessoas foram operadas e nesta 

segunda-feira, 3, 36 vão passar pelo procedimento. 

A meta da nova gestão do setor de ortopedia da unidade é operar 150 pacientes nesta 

semana, com uma média de 30 cirurgias por dia até a próxima sexta-feira, 7. Isso 

porque os estoques de próteses e órteses, materiais necessários para os 

procedimentos, foram abastecidos após o Instituto Cem assumir a administração do 

Hugo. 

 

De acordo com o médico cirurgião de trauma e quadril e coordenador de ortopedia da 
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unidade, Regis Vieira de Castro, 35 cirurgiões e nove anestesiologistas estão 

envolvidos no mutirão, além dos demais profissionais, como enfermeiros e técnicos de 

enfermagem. Para a mobilização, eles estão usando sete, das dez salas do centro 

cirúrgico do Hugo. 

“O nosso propósito é zerar o número de pacientes que estavam aguardando cirurgia 

há mais de 30 dias. São usuários com fraturas exposta, politraumatismo, infecção, ou 

seja, pacientes com característica de emergência, mas que não tinham vazão no 

centro cirúrgico. Agora, com a nova gestão, organizamos a logística e aumentamos as 

equipes ' full time' do centro cirúrgico. Com essas ações, conseguimos planejar a 

média de 150 cirurgias até o fim desta semana, e assim vamos desafogar o 

atendimento no Hugo”, afirma o médico. 

O coordenador da ortopedia ressalta que com o aumento da equipe médica e 

assistencial do centro cirúrgico a unidade vai ter mais resolutividade. “O nosso objetivo 

é que o paciente com fratura e perfil de emergência seja operado na hora, e que os 

demais operem entre 24 e 48 horas após chegarem ao Hugo”, explica o cirurgião 

Regis Vieira de Castro. 

A primeira beneficiada com o mutirão foi Priscila Aparecida da Silva Ribeiro, 30 anos. 

A paciente deu entrada na emergência do Hugo no dia 1 de dezembro, vítima de 

acidente de trânsito. 
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1.3. Visita do COREN 

 

A presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Edna de Souza Batista, e a 

secretária-geral do Coren, Elma dos Santos Assis, visitaram o HUGO e empenharam 

apoio à nova gestão da unidade. Elas foram recebidas pelo gerente de enfermagem 

do Hugo, Jovani Júnior, que se colocou à disposição para prestar todo apoio aos 

profissionais da enfermagem, que são a "alma" de uma unidade hospitalar. 
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1.4. Visita do Secretário de Saúde 

O Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) recebeu na 

manhã desta terça-feira, 4, a visita técnica do secretário de Estado da Saúde de 

Goiás, Ismael Alexandrino. O secretário percorreu todos os setores da unidade de 

saúde e conversou com pacientes e colaboradores.  

Ismael passou pelo centro cirúrgico e acompanhou de perto o mutirão de cirurgias da 

unidade, uma força-tarefa que vai reduzir em 100% a fila de pacientes que aguardam 

por procedimentos cirúrgicos no Hugo. 
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1.5. Janeiro Branco 

O Janeiro Branco é uma  campanha que chama a atenção da humanidade para as 

questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas e das 

instituições humanas. 

Colocar esse tema em evidência e gerar uma abordagem mais direta, que estimule a 

conscientização sobre a importância de prevenir os danos emocionais são algumas 

das propostas do Janeiro Branco. A falta de atenção com a saúde mental influencia o 

aparecimento de outros males físicos e psicológicos. 

Por que Janeiro Branco? 
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Porque, no primeiro mês do ano, em termos simbólicos e culturais, as pessoas estão 

mais propensas a pensarem em suas vidas, em suas relações sociais, em suas 

condições de existência, em suas emoções e em seus sentidos existenciais. 

E, como em uma “folha ou em uma tela em branco”, todas as pessoas podem ser 

inspiradas a escreverem ou a reescreverem as suas próprias histórias de vida. 

 

1.6. Integração Hospitalistas 

Hugo realiza integração com novos gestores e hospitalistas 

O Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) realizou nesta 

quinta-feira, 6, uma integração com novos gestores e hospitalistas da unidade. A 
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atividade foi conduzida pela médica infectologista e responsável técnica do Serviço 

de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) do Hugo, Dra. Sheila Paiva. 

O intuito da integração foi disseminar normas, rotinas, fluxos e protocolos 

institucionais que visam minimizar o risco das infecções assistenciais. “A atividade, 

além de acolher os novos profissionais, reforça que o Hugo tem uma rotina 

preestabelecida de controle de infecções”, explica a médica. 

Sheila ressalta que o conjunto de ações desenvolvidas na integração ressalta que o 

Hugo tem como prioridade o cuidado com a segurança do paciente e, 

consequentemente, de todos envolvidos no ambiente hospitalar. “Abordar sobre o 

Controle de Infecções Hospitalares gera um ambiente mais seguro para todos. Juntos 

realizamos um trabalho proativo e colaborativo com o objetivo da redução e controle 

das infecções”, afirma a infectologista. 

 

 

1.7. Residência Médica 

Comissões de Residências conhecem nova direção do Hugo 

O Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) realizou na 

manhã desta sexta-feira, 7, uma reunião para apresentar a nova direção da unidade 
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à Comissão de Residência Multidisciplinar (Coremu) e à Comissão de Residência 

Médica (Coreme). A unidade de saúde é referência na formação profissional de 

qualidade, como hospital de ensino, pesquisa e extensão. 

O diretor técnico do Hugo, José Fernando Folgosi, destaca que na reunião também 

foram apresentadas as novas coordenações da Coreme e Coremu da unidade. 

“Nossa intenção é integrar a diretoria às comissões de residências do Hugo. 

Ouvimos as demandas dos preceptores para mantermos o histórico de sucesso do 

Hugo em oferecer à sociedade profissionais altamente capacitados a cada ano”, 

afirma. 

 

 

1.8. Cães Terapeutas no HUGO 

Cães terapeutas levam alegria a pacientes do Hugo 

Os pacientes internados nas enfermarias do Hugo receberam na tarde desta sexta-

feira, 7, a visita especial de duas cadelas terapêuticas do Centro Universal de 

Referência em Assistência Animal (Curaa). Vitamina e Capoeira percorreram os leitos 

da unidade, levando emoção, alegria e amor à pacientes, acompanhantes e 

colaboradores. 
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A ação é uma iniciativa da Comissão de Humanização do Hugo (CH) e promoveu 

bem-estar físico, emocional e cognitivo dos pacientes. De acordo com a presidente da 

CH, Célia Regina Losano, as visitas são consideradas terapias, não abrindo mão da 

presença de profissionais da saúde e seus condutores. Ela ressalta que há evidências 

de que a atividade diminui a pressão sanguínea, ansiedade e estresse em crianças, 

melhora a autoestima, diminui ansiedade e angústia em adultos. 

Segundo a terapeuta holística, gestora dos filhotes e co-criadora do Curaa, Elaine 

Bezerra, os cães usados nos atendimentos têm um perfil dócil e atuam como 

coterapeutas em um trabalho desenvolvido com terapia holística. “Buscamos inserir o 

cão como uma ferramenta de inclusão e inserção na sociedade. A proposta é baseada 

nas pesquisas sobre a Atividade Assistida por Animais (AAA) e Terapia Assistida por 

Animais (TAA), que são estudos comprovados que mostram uma diminuição dos 

níveis de estresse e ansiedade, bem como uma melhora significativa na interação 

social das pessoas através também do olhar holístico que é o ser humano na sua 

integralidade”, explica. 

Os pacientes aprovaram a nova terapia. “Foi muito bom receber a visita dos animais, 

pois nos trouxe alegria. A gente fica aqui internado sozinha, triste. Ao ver as 

cadelinhas lembrei de um cachorro que eu tinha da mesma raça. Achei muito bom, 

fiquei feliz”, relatou a paciente Irailma da Costa Silva, internada há 22 dias no Hugo. 

Os profissionais também ficaram emocionados com a visita. “Hoje tivemos a visita 

ilustre desses bichinhos que ajudaram a trazer um pouco de alegria e amor para os 

pacientes. Essas ações são importantes, pois minimizam os efeitos negativos da 

hospitalização", finaliza a enfermeira Ana Caroline. 
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1.9. Cirurgias Eletivas HUGO 

Hugo fecha a primeira semana com 257 cirurgias 

A nova administração do Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz 

(HUGO) conseguiu desafogar a fila de cirurgias que provocou inúmeros problemas 

nos últimos meses e realizou cerca de 257 cirurgias eletivas e de urgência na 

primeira semana de gestão. O esforço concentrado envolveu cirurgiões ortopédicos, 

ansestesistas, equipe de apoio, novos equipamentos e novos fornecedores de 

materiais como próteses e órteses. 

Segundo o diretor-técnico do hospital, José Fernando Folgosi, o desafio de 

desafogar a fila de cirurgias e cumprir a meta de altas hospitalares foi cumprida. 

“Conseguimos dar alento a pacientes que esperavam há muitos dias e agora podem 

voltar para sua rotina de recuperação em casa”, comentou. 
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O mutirão de cirurgias foi intenso e chegou a ter 38 intervenções no mesmo dia, de 

acordo com o coordenador de ortopedia do HUGO, Régis Vieira de Castro a 

interação dos profissionais foi fundamental para o sucesso da força-tarefa. “Tivemos 

sete salas do centro cirúrgico à disposição das equipes e material disponível para 

colocação de próteses. É muito bom levar esse alento para esses pacientes, alguns 

deles internados há mais de 30 dias esperando para ter seu problema resolvido e 

poder voltar para casa”, explica. 

O bombeiro civil Heriton Teixeira dos Santos bombeiro civil, 37 anos, foi um dos 

pacientes beneficiados pelo mutirão das cirurgias. Ele está internado no HUGO 

desde 27 de novembro do ano passado após sofrer um acidente de moto e fraturar o 

fêmur e quadril. Por duas vezes ele teve a cirurgia agendada no mês de dezembro e 

foi cancelada de última hora por falta de materiais e equipamentos. Nessa segunda-

feira ele fez fisioterapia logo no primeiro horário e aguarda a ambulância para ser 

levado pra casa. “É um alívio muito grande receber essa prótese e poder ir pra casa. 

Vou continuar a recuperação e em breve espero voltar à vida normal”, comemora. 

O chefe do serviço de ortopedia do HUGO, Régis de Castro explica que o próximo 

desafio será solucionar a fila de cirurgias eletivas de pacientes que aguardam no 

ambulatório. 
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1.10. Visita Terapêutica 

Hugo realiza visita terapêutica a beira leito diariamente 

Preocupado com a melhora contínua na qualidade do atendimento, o Hospital 

Estadual de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) realiza diariamente, em 

seu protocolo, uma visita terapêutica, multidisciplinar, a beira leito, que consiste em 

uma avaliação com a equipe integrada para acompanhar o quadro clínico do 

paciente. 

De acordo com a enfermeira e coordenadora de enfermagem da ortopedia do Hugo, 

Patrícia Rezende, o atendimento terapêutico já fazia parte da visita aos pacientes na 

ortopedia duas vezes por semana. “Agora, realizamos diariamente a visita de 111 

pacientes só na enfermaria destinada à ortopedia. A equipe médica visita e avalia o 

paciente, e junto com a equipe multiprofissional programam cirurgias e altas”, explica 

a gestora. 

A conduta aplicada ao paciente é coordenada pelo médico Fernando Rodrigues e 

passa, essencialmente, pelo alinhamento de decisões tomadas pela equipe 

multidisciplinar, com profissionais médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes 

sociais. “Cada profissional expõe o que observa no tratamento e propõe condutas e 

novas abordagens que possam levar à melhora do tratamento”, destaca. 

Patrícia ressalta que com a informação compartilhada o Hugo consegue 

desempenhar com excelência o cuidado assistencial centrado no paciente. “Com a 

visita terapêutica e as informações de todos os profissionais que cuidam do paciente, 

o atendimento ao usuário acontece de forma individualizada e humanizada, 

diminuindo o tempo de permanência e favorecendo a alta programada”, conclui a 

coordenadora. 
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1.11. Missa Ação de Graças 

O Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) realizou na 

tarde desta quarta-feira, 26, uma missa de Ação de Graças, celebrada pelo padre 

Darlei Maia, da Comunidade Católica Nova Aliança. A ação, que foi idealizada pela 

Comissão de Humanização da unidade, acontece mensalmente com intuito de 

proporcionar acolhimento, reflexão e renovação da fé de quem está na unidade de 

saúde, trabalhando ou hospitalizado. 

A missa no Hugo fortalece a fé e renova a esperança de quem está no ambiente 

hospitalar. Após a celebração, o padre Darlei percorreu as enfermarias da unidade e 

abençoou pacientes, acompanhantes e colaboradores. 

 

 

1.12. Mutirão Cirurgia da Coluna 

Hugo faz mutirão de cirurgias de coluna 

O Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), finalizando o 

mês de Janeiro, inicia na próxima segunda-feira, 31, o segundo mutirão de cirurgias 

promovido pela nova gestão da unidade. O primeiro ocorreu no início do mês e 

atendeu 257 pacientes que necessitavam de cirurgia ortopédica. 
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Desta vez, será realizado um mutirão para cirurgias de coluna. Durante duas 

semanas, duas salas do centro cirúrgico da unidade serão destinadas a pacientes com 

fraturas na coluna, decorrente de trauma. De acordo com médico cirurgião de trauma 

e quadril e coordenador da ortopedia do Hugo, Regis Castro, a meta é realizar 24 

procedimentos e zerar a fila de espera da especialidade. “Com a ação o Hugo vai 

normalizar o fluxo para cirurgias de coluna”, afirma. 

O médico ressalta que a unidade adquiriu novos equipamentos que serão utilizados no 

mutirão e em outras cirurgias. “Foram comprados cinco novos intensificadores de 

imagens, equipamento que converte raios X em luz e ao mesmo tempo aumenta sua 

intensidade. Também é conhecido como arco cirúrgico e pode ser usado em diversas 

cirurgias”, explicou Regis Castro. 

O mutirão é coordenado pelos médicos Regis Castro, André Cardoso e Fernando 

Rodrigues e conta com a participação de sete cirurgiões e de uma equipe assistencial. 

 

 


