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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. Vacinação Contra Influenza 

O Hospital de Urgências de Goiás iniciou nesta terça-feira, 26, mais uma campanha 

de vacinação contra a Influenza entre seus colaboradores. A imunização ocorre nos 

períodos matutino, vespertino e noturno, com a intenção de imunizar 100% dos 

profissionais da unidade. 

As vacinas que estão sendo utilizadas na unidade foram cedidas pela Secretaria de 

Estado de Saúde de Goiás (SES GO), totalizando cerca de 1400 doses. Para ter 

acesso à imunização, que ocorre no auditório da unidade, o colaborador precisa 

apresentar um documento de identificação e levar o cartão de vacina, caso o possua. 

Produzida pelo Instituto Butantan, a nova versão da vacina da Influenza é trivalente, 

sendo composta pelos vírus H1N1, H3N2 (Darwin) e a cepa B. O imunizante é 

anualmente atualizado para que a dose seja efetiva contra as novas cepas 

identificadas pela Organização Mundial da Saúde. 
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1.2. Missa de Ação de Graças 

Finalizando o mês de Abril, os pacientes, acompanhantes e colaboradores do Hugo 

participaram nesta quarta-feira, 27, de uma missa de ação de graças que aconteceu 

no corredor da unidade de saúde. A celebração foi conduzida pelo diácono Matos, da 

paróquia São Cristóvão, e proporcionou alento, consolo e esperança para o público 

interno da unidade. 

O religioso trouxe aos fiéis uma palavra de fé. “A centralidade do amor de Deus está 

com todos nós. Deus nos amou tanto que deu seu único filho para nos resgatar para a 

vida nova no céu. O evangelho de hoje diz que todo aquele que crer está salvo”, disse. 

O Diácono ressalta que quando se abre o coração para a palavra de Deus 

entendemos o amor Dele por nós. “A missa na unidade traz força para que as pessoas 

aguentem firme os momentos de dificuldade e de enfermidade. Deus tem algo 

infinitamente melhor para cada um de nós, que é a plenitude”, afirma. 

De acordo com a presidente da Comissão de Humanização do Hugo, Célia Regina 

Losano dos Santos, a celebração fortalece a fé e renova a esperança de quem está no 

Hugo. “O hospital é um lugar que acolhe pessoas que estão em momentos críticos da 

vida. A missa é uma forma de trazer uma palavra, um conforto espiritual para 

pacientes, acompanhantes e colaboradores”, destaca. 
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Para a técnica de enfermagem Marinalva Generosa, a missa na unidade de saúde 

significa paz, amor, carinho, busca de Deus e fé. “Se não tivermos fé não alcançamos 

nada. Nós profissionais temos que ter muita fé no coração para trabalhar pelos nossos 

irmãos. Sempre que tem a missa ou culto eu tento participar, pois proporciona um 

conforto de que tudo ficará bem. É muito gratificante”, finalizou. 

 

 

 


