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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. Tutor de farmácia do Hugo tem artigo publicado na Revista Internacional 

de Educação Superior 

Referência também no ensino e pesquisa, o Hospital de Urgências de Goiás Dr. 

Valdemiro Cruz (HUGO) tem uma produção científica acima da média. Nesta semana, 

o tutor da residência de farmácia da unidade de saúde, Me. Juscelino Alves Pereira, 

foi destaque na Revista Internacional de Educação Superior com a publicação do 

artigo ‘. Desenvolvimento e Validação de um Instrumento para Avaliação dos 

Conhecimentos e Atitudes Educacionais de Farmacêuticos Docentes Frente aos 

Serviços Clínicos Realizados por Farmacêuticos’. 

De acordo com Juscelino, seu artigo é voltado à educação dos profissionais 

farmacêuticos no contexto clínico, em expansão, especialmente a partir da Resolução 

número 585 do Conselho Federal de Farmácia, responsável por regulamentar as 

atribuições clínicas do farmacêutico. “O texto foi pensando na assistência e avaliação 

em saúde, considerando as estruturas, os processos e os resultados”, explica. 
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O tutor destaca que foi elaborado um instrumento de avaliação dos conhecimentos e 

atitudes do farmacêutico docente, frente aos serviços clínicos realizados por estes 

profissionais. “A formação do profissional deve ser baseada na formação por 

competência, conforme as diretrizes curriculares dos profissionais de saúde. Esse 

diagnóstico situacional possibilita uma maior compreensão dos conhecimentos e 

atitudes dos profissionais farmacêuticos docentes, visando a promoção de medidas 

que contribuam com a qualificação dos mesmos”, afirma. 

Juscelino ressalta que a publicação do artigo além de difundir conhecimento, gera um 

impacto positivo na formação acadêmica dos profissionais farmacêuticos no Hugo. 

 

 

1.2. “Empatinhas” 

Os pacientes do Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) 

receberam nesta sexta-feira, 4, uma dose a mais de carinho com a visita especial da 
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cadela vitamina. Ela percorreu os leitos da unidade, levando amor aos pacientes, 

acompanhantes e colaboradores. 

Vitamina já é conhecida no Hugo, essa é a terceira vez que ela vem à unidade 

espalhar alegria e afago. A ação é uma iniciativa da Comissão de Humanização do 

Hugo (CH) e acontece uma vez por mês. O intuito é promover bem-estar físico, 

emocional e cognitivo dos pacientes. As visitas são consideradas terapias, não 

renunciando à presença de profissionais da saúde e seus condutores. 

Vitamina faz parte do Centro Universal de Referência em Assistência Animal (Curaa). 

Ela tem um perfil dócil e atua como coterapeuta em um trabalho desenvolvido com 

terapia holística. 
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1.3. Hugo promove treinamento sobre Formação em Prática Baseada em 

Evidências para residentes 

O Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) iniciou no dia 8 de março 

o treinamento Formação em Prática Baseada em Evidências direcionado para os 

residentes (multiprofissionais e médicos) e preceptores da unidade de saúde. O Curso 

é ministrado pelo Professor Dr. Giulliano Gardenghi, tutor de Fisioterapia no Hugo, e 

aborda a importância das evidências científicas no trabalho dos profissionais de 

saúde. 

De acordo com Giulliano, durante o treinamento, que será dividido em quatro aulas, os 

residentes vão aprender técnicas de busca e de interpretação de artigos, para que 

possam extrair dos trabalhos o resultado real que eles têm, e para que não haja 

enganos na melhor forma de tratar os pacientes. “Os residentes vão saber como 

interpretar os dados estatísticos dos artigos científicos para que possam tomar as 

melhores condutas na sua prática clínica. Além disso, vão compreender como montar 

projetos de pesquisa dentro do Hugo, caso queiram testar hipóteses e pesquisar 

assuntos”, explica. 

O professor destaca que a prática de Saúde deve ser baseada em evidências 

científicas. “A pandemia nos mostrou que, muitas vezes, profissionais de saúde 

tomaram caminhos incorretos, com escolhas de medicações que não eram validadas 

cientificamente. Com a Formação em Prática Baseada em Evidências, vamos discutir 

estratégias e analisar os trabalhos científicos. Vamos analisar as questões de 

estatística, como, analiticamente, o profissional de saúde deve avaliar e realizar um 

cálculo para se encontrar um resultado real, com base na ciência”, afirma. 

Para o fisioterapeuta e residente de fisioterapia, Lucas Silvério, a primeira aula 

enfatizou a importância da prática baseada em evidência e interpretação da 

informação científica. “Hoje somos bombardeados com informação o tempo todo. Nós 

residentes, que estamos iniciando na vida acadêmica, somos profissionais que 

devemos filtrar essas informações e oferecer para o paciente um tratamento de 

qualidade, com base na ciência”, revela. 
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1.4. Oração e respeito 

Um momento de oração e louvor, conduzido pelo pastor Hugo Oliveira Bittencourt, da 

igreja Hebrom, emocionou pacientes e colaboradores do Hospital de Urgências de 

Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo). A ação, que acontece mensalmente, foi idealizada 

pela Comissão de Humanização com intuito de acolher, proporcionar consolo, alento 

e esperança aos usuários da unidade de saúde. 
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1.5. Dia Internacional da Mulher 

O Dia Internacional da Mulher ou Dia da Mulher é comemorado anualmente em 8 de 

março. A data é uma celebração de conquistas sociais, políticas e econômicas das 

mulheres ao longo dos anos, sendo adotado pela Organização das Nações Unidas e, 

consequentemente, por diversos países. 

A comemoração do Dia Internacional da Mulher foi oficializada em 1921, mas o 

marco oficial para a escolha da data em 8 de março foi uma manifestação das 

mulheres russas por melhores condições de vida e trabalho, acontecimento que data 

de 8 de março de 1917. 

Ser mulher é sinônimo de força, determinação e coragem. Parabéns a todas as 

mulheres, especialmente, às colaboradoras do Hugo que estão sempre atentas à dor 

alheia e dispostas a salvar vidas! 

Para celebrar a data, o Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) 

preparou nesta terça-feira, 8, um café da manhã especial para todas as 

colaboradoras, no auditório da unidade. 
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1.6. Cuidado e zelo pelos pacientes 

 

Os pacientes do Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) 

receberam durante esta semana um cuidado especial. Eles puderam cortar o cabelo 

e fazer a barba, mesmos hospitalizados. A iniciativa foi realizada pela cuidadora e 

voluntária Noemia Ferreira, que decidiu doar um pouco do seu tempo e trabalho para 

ajudar o próximo. 
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Noêmia conta que trabalha como cuidadora de pacientes (contratada por familiares) 

internados no Hugo há sete anos. “Nós temos que ajudar o próximo, pois a vida já é 

tão difícil. Eu amo ficar aqui dentro do Hugo, sempre que estou aqui ajudo de alguma 

forma. Me sinto honrada por essa oportunidade que a equipe me proporcionou de ser 

voluntária e cortar o cabelo dos pacientes”, disse. 

 

 

1.7. Missa e oração 

Finalizando o mês de Março, pacientes e colaboradores do Hospital de Urgências de 

Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) renovaram a fé em uma missa que aconteceu na 

unidade na tarde desta quarta-feira, 31. A celebração foi conduzida pelo padre Darlei 
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Maia, da Comunidade Católica Nova Aliança com intuito de proporcionar consolo, 

alento e esperança ao público interno da unidade. 

Com orações, mensagens bíblicas e cânticos de louvor, a missa renova a esperança 

de quem está no ambiente hospitalar. De acordo com a presidente da Comissão de 

Humanização do Hugo, Célia Regina Losano dos Santos, a celebração dentro do 

hospital é uma oportunidade do paciente, parente ou profissional da unidade poder 

professar a sua religiosidade e encontrar um ponto de apoio, força e conforto. 

 

 


