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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. Residência Multiprofissional 

No dia 02 de fevereiro de 2022, os residentes do Programa de Residência 

Multiprofissional em Urgência e Trauma e do Programa de Residência em Cirurgia e 

Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. 

Valdemiro Cruz (Hugo) realizam durante esta semana as apresentações dos 

Trabalhos de Conclusão de Residência (TCR). Ao todo, 16 trabalhos serão 

apresentados. 

Mais uma etapa foi cumprida com a tranquilidade em saber que todo o esforço valeu a 

pena. Esse foi o sentimento das residentes Raissa Cristina Costa Silva, de cirurgia e 

traumatologia bucomaxilofacial, e Roseane Assis Rio Branco Bastos, de fisioterapia. 

Raissa ressalta que seu trabalho foi sobre um caso desafiador de fratura de 

mandíbula. “Utilizamos o recurso de planejamento cirúrgico virtual aliado a tecnologia 

de impressão 3D, que nada mais é do que operar no software e levarmos o que foi 

planejado para cirurgia, por meio de guias”, explica a cirurgiã-dentista. Ela destaca 
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também a disponibilidade de softwares gratuitos e possibilidade de realizar esse tipo 

de planejamento e cirurgia em nível SUS, sem custos adicionais ao paciente. 

Roseane apresentou um trabalho sobre idosos que sofreram queda da própria altura 

com fraturas transtrocanterianas, região do fêmur. De acordo com a fisioterapeuta, o 

trabalho foi desenvolvido nas enfermarias da unidade. “Trata-se de um estudo que 

descreve o perfil desses pacientes idosos admitidos no HUGO, assim como o tempo 

que aguardaram até o procedimento cirúrgico e qual o principal desfecho do paciente. 

Além disso, o trabalho aborda como eles chegam funcionalmente na unidade e como 

conseguimos devolvê-los para a sociedade, após a internação e cirurgia”, destaca. 

A profissional afirma que a sensação de encerrar mais uma etapa é de alívio e 

gratidão. “Gratidão a todos que participaram e ajudaram nesse processo, que por 

vezes foi árduo, principalmente em época de pandemia. Mas foi amenizado por ter 

sido compartilhado com pessoas queridas”, conclui. 

 

 

1.2. Cuidado na saúde física do paciente hospitalizado 



 

 
CÓPIA NÃO CONTROLADA 

No dia 04, foi realizada uma ação para cuidar da autoestima dos pacientes 

hospitalizados. Eles puderam cortar o cabelo e fazer a barba, mesmo hospitalizados. A 

iniciativa foi realizada pelo barbeiro Wigor Fortes, que é maqueiro na unidade de 

saúde e em sua folga decidiu doar um pouco do seu tempo e trabalho para ajudar o 

próximo. 

 

A ação eleva a autoestima do paciente, proporciona a satisfação de se olhar no 

espelho e se sentir bem mesmo em um hospital. De acordo com a psicóloga Mônica 

Benevides, o corte de cabelo resgata o sorriso no rosto do paciente. “A satisfação de 

se sentir cuidado de forma integral ajuda no processo de recuperação. Isso faz parte 

do atendimento humanizado que proporcionamos aos nossos pacientes”, afirma. 

 

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) validou a atividade e a equipe 

de higienização do Hugo acompanha e realiza a limpeza dos quartos assim que 

finaliza a ação. 

 

 

1.3. “Empatinhas” 

 

As cadelas capoeira e vitamina retornaram ao Hospital Estadual de Urgências de 
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Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) e proporcionaram aos pacientes, acompanhantes e 

colaboradores um momento de distração, recheado de alegria e carinho. 

A ação é uma iniciativa da Comissão de Humanização do Hugo (CH) que promove 

bem-estar físico, emocional e cognitivo dos pacientes. Os animais têm se revelado 

poderosos antídotos contra a depressão, levando alegria e promovendo a interação 

daqueles que precisam passar por um período de internação. Estudos mostram que o 

contato com os bichinhos ajuda a liberar os chamados 'hormônios do bem', 

aumentando a produção de endorfina e serotonina e reduzindo as taxas de cortisol. 

Capoeira e Vitamina fazem parte do Centro Universal de Referência em Assistência 

Animal (Curaa). Elas têm um perfil dócil e atuam como coterapeutas em um trabalho 

desenvolvido com terapia holística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Oração e louvor 
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Uma tarde de agradecimento e louvor marcou o Hospital de Urgências de Goiás Dr. 

Valdemiro Cruz (Hugo). No dia 09 de fevereiro, o pastor Hugo Oliveira Bittencourt, da 

igreja Hebrom, conduziu um culto para pacientes, acompanhantes e colaboradores e 

da unidade de saúde. 

 

 

 

 

1.5. Fiscalização de EPIs 

O Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho do Hospital de Urgências de Goiás 

(HUGO) intensificou suas ações de fiscalização visando cumprir ao máximo as 

medidas de prevenção de infecções e disseminação de patologias. As rondas do 

Sesmt se tornaram frequentes e mais exigentes, segundo a coordenação do setor. 

 

Na tarde do dia 9, a técnica em segurança do trabalho Marli Gomes, liderou a ronda 

que percorreu setores específicos para conferir o cumprimento de medidas de 
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segurança e uso de equipamentos de proteção individual. “Observamos se estão 

todos usando equipamentos como máscaras de proteção facial, dosímetros de 

radiação, entre outros”, explicou.  

A Norma Regulamentadora 32, que ensina posturas e regras em estabelecimentos de 

saúde estabelece que não se pode usar adornos como brincos, pulseiras, anéis e 

outros quando estiverem na unidade.  

 

1.6. Hemocentro e doações no HUGO 

O Hospital Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) recebe no dia 17, das 8h 

às 16h, a unidade móvel do Hemocentro de Goiás para uma campanha de doação de 

sangue. A ação é uma alternativa para que mais doadores possam ser alcançados e 

aumentar o estoque de bolsas na unidade. 

A doação de sangue é uma importante ferramenta de auxílio para as unidades de 

saúde que prestam serviço à população. Uma única doação pode ajudar até quatro 

pessoas. 
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1.7. Formatura Residentes Multiprofissionais 

Na manhã do dia 18, o Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) 

reforçou sua referência em ensino com a formatura da VIII turma de residentes do 



 

 
CÓPIA NÃO CONTROLADA 

Programa de Residência Multiprofissional em Urgência e Trauma e do Programa de 

Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital. Ao todo, 16 

residentes concluíram a formação. 

A solenidade aconteceu no auditório da Escola de Saúde de Goiás. Participaram da 

mesa de abertura da cerimônia a superintendente da Escola de Saúde de Goiás, 

Viviane Leonel Cassimiro Meireles; a coordenadora da Coreme - Coremu - ESG, 

Letícia de Souza Pereira; a coordenadora da Comissão de Residência 

Multidisciplinar (Coremu) do Hugo, Lucila Stoppa e médico KarolyHunkar, gerente 

médico do Instituto Cem, organização social responsável pela administração do 

Hugo. 

Em seu discurso, Lucila Stoppa celebrou a conquista dos formandos. “Nós da 

Coremu/HUGO reconhecemos a profundidade do esforço que a residência exigiu na 

vida de cada um de vocês. Essa equipe de formandos viveu, do início ao fim da 

residência, processos muito desafiadores e terminam esta etapa visualizando, 

espero, a vitória sobre todos eles. Agradecemos o tempo de vida que vocês 

dedicaram ao trabalho no HUGO e o bom atendimento aos usuários aos quais vocês 

prestaram assistência. Somos gratos também por se colocarem na linha de frente do 

tratamento da Covid-19”, disse. 

A coordenadora ressaltou o engajamento dos profissionais em cumprir os objetivos 

propostos em prol do paciente. “O que observamos ao olhar a trajetória profissional 

destes formandos são profissionais de saúde com condições de mobilizar diferentes 

recursos para solucionar, com sucesso, problemas da prática profissional, em 

diferentes contextos”, concluiu. 

Para a fisioterapeuta Roseane Assis, a formatura traz um misto de sentimentos. “A 

sensação é de dever cumprido e muita gratidão! Foram dois anos de crescimento, 

aprendizado, cumplicidade e muita dedicação ao próximo. Desenvolvemos 

competências que vão além de técnicas e tivemos a oportunidade de experimentar a 

interdisciplinaridade em todos os aspectos. Gratidão", finalizou. 
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1.8. Carnaval no HUGO 

Colaboradores, prestadores de serviço, pacientes e visitantes do Hospital de 

Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO) formaram blocos e turmas animadas 

pelos corredores do hospital para festejarem o carnaval. 

Puxados por gestores as turmas disseminaram alegria e celebrações pelo hospital 

afora. A Ouvidora-Geral do Hugo, Célia Regina, comentou que o objetivo é espantar o 

gelo de um ambiente hospitalar e fazer todos se contagiarem com o espírito de 

carnaval. 

“Isso é coisa simples, mas de grande significado para as equipes do serviço 

administrativo, prestadores de serviço e pessoal da assistência. Mantendo o nível de 

barulho dentro dos limites de um hospital, mas apenas alegrando quem assiste os 

motivos de carnaval e se contagia”, explica. 

Recepção, serviço multiprofissional, enfermarias, área administrativa e até UTI 

entraram na brincadeira, recebendo as comitivas da alegria do carnaval. 

Célia, que integra a Comissão de Humanização do HUGO, frisa que é preciso buscar 

sempre motivos para alegrar pacientes, visitantes e pessoal que trabalha. “Prestar 

assistência à saúde de forma humanizada é muito amplo e significa também distribuir 

alegria”, finaliza. 
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1.9. Formatura Residentes em Medicina 

O Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO) formou mais uma 

turma de 31 médicos especialistas em seu programa de residência médica. A 

solenidade de formatura dos novos especialistas aconteceu com a presença de 

diretores do HUGO e do secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino, que 

representou o governador Ronaldo Caiado. 

A residência médica do HUGO é um programa de ensino, pesquisa e ciência que é 

referência nacional, formando especialistas em diversas áreas. Médicos preceptores 

da Diretoria de Ensino e Pesquisa do hospital têm reconhecimento internacional com 

trabalhos publicados em periódicos de circulação mundial, atestando a excelência 

dos profissionais. 

Foram diplomados como especialistas 31 médicos que cumpriram com louvor suas 

residências em áreas diversas como anestesiologia, área cirúrgica básica, 

cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, geriatria, neurologia, ortopedia e 

traumatologia. 

O diretor-técnico do HUGO, José Fernando Folgosi, ressaltou o cumprimento de 
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formação de mais uma turma de especialistas como o serviço de excelência que é 

proposto no HUGO. 

“Com essa nova turma de residentes formando temos certeza de estamos cumprindo 

com a nossa obrigação com a sociedade, pois estão saindo especialistas 

qualificados para atender a nossa população. Essa população precisa de pessoas 

comprometidas com saúde, e acredito que a instituição HUGO em conjunto com os 

preceptores deixou esse legado para os novos residentes”, finalizou. 
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1.10. Treinamento brigada de incêndio 

A preocupação com a segurança é constante no Hospital de Urgências de Goiás Dr. 

Valdemiro Cruz (Hugo), em consequência disso, finalizando o mês de Fevereiro, a 

unidade realizou nesta sexta-feira, 25, um treinamento de brigada de incêndio para 

os seus colaboradores. A capacitação foi conduzida pelo bombeiro civil Sandro de 

Jesus da Veiga. 

Os colaboradores receberam treinamentos em primeiros socorros e noções básicas 

sobre formas de propagação de incêndio, A aula, além de teórica, também foi 

prática. Para a supervisora de recepção do Hugo, Anita Teodoro dos Reis, o 

treinamento foi uma oportunidade de adquirir conhecimento acerca de procedimentos 

indispensáveis em situações de urgência e emergência. 

"O curso foi de grande valia para conhecermos e contribuirmos tanto de forma 

preventiva, conscientizando sobre a importância na prevenção de acidentes, quanto 

o pronto atendimento até que as equipes especializadas assumam as ocorrências", 

afirmou. 

 


