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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. Música e diversão 

Iniciando o mês, para levar ânimo e carinho aos pacientes, acompanhantes e 

colaboradores do Hugo, profissionais da empresa MV, terceirizada que presta serviço 

na unidade, deram uma pausa nas atividades e percorreram as enfermarias do 

hospital. Eles tocaram canções que falam sobre esperança e fé, proporcionando um 

momento de distração e conforto. 
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1.2. Projeto Ler é distração 

Com o intuito de incentivar o hábito da leitura e levar entretenimento aos pacientes e 

acompanhantes, o Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) lançou 

nesta quarta-feira, 1, o projeto Ler é Distração. A iniciativa, idealizada pela Comissão 

de Humanização da unidade, funciona como uma biblioteca itinerante pelas 

enfermarias, acontece terça e sexta-feira das 14h às 16h e conta com o apoio dos 

colaboradores da ouvidoria, que entregam os materiais. 

A presidente da Comissão de Humanização e ouvidora do Hugo, Célia Regina, explica 

que a ação promove o bem-estar emocional, social e cognitivo dos pacientes. Além 

disso, possibilita a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da imaginação. 

“Nosso intuito é proporcionar aos pacientes e acompanhantes, através da leitura, a 

oportunidade de alargamento dos horizontes pessoais e culturais, garantindo a sua 

formação crítica e emancipadora. A leitura é considerada terapia, não abrindo mão da 

presença de profissionais da saúde”, afirmou. 

A ouvidora destaca que a leitura pode transformar ambientes e pessoas. “Quando 

lemos esquecemos dos problemas. O Ler é Distração ajuda pacientes e 

acompanhantes a ocupar o tempo ocioso no hospital de forma prazerosa. A ação é 

mais uma forma de acolher nossos usuários, tornando a internação menos dolorosa”, 

explica Célia. 

Os pacientes aprovaram a iniciativa. A dona de casa Maria de Fátima, de 60 anos, que 

está internada na unidade há 11 dias, afirma que o projeto deveria ser realizado em 

todos os hospitais, “Ao ler o livro eu senti paz e tranquilidade. Recebi o livro um dia 

antes da minha cirurgia, entrei e saí do centro cirúrgico calma, foi uma benção”, disse. 

O projeto é composto por 235 livros e 386 revistas, todos foram doados para a 

unidade. Eles são disponibilizados aos pacientes e acompanhantes, durante a 

permanência no Hugo. 
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1.3. Doação de sangue – Hemocentro 

O Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) iniciou o mês de junho 

incentivando a doação de sangue. A unidade, que é referência em trauma, urgência e 

emergência, recebe nesta quarta-feira, 8, o ônibus de coleta de sangue do 

Hemocentro. A ação é uma alternativa para que mais doadores possam ser 

alcançados e aumentar o estoque de bolsas no hemocentro e, consequentemente, da 

unidade. 

De acordo com a coordenadora da agência transfusional do Hugo, Daniella Fernanda 

Borges, a unidade tem o maior consumo de sangue em Goiás. “O Hugo realiza cerca 

de 900 transfusões de sangue por mês. É importante conscientizar sobre a doação 

para o atendimento dos pacientes da unidade e elevar nossos estoques, que estão em 

níveis críticos”, disse. 
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Colaboradores, acompanhantes de pacientes internados e a comunidade em geral 

podem doar sangue. A ação é uma importante ferramenta de auxílio para as unidades 

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

pessoas. 

 

 

1.4. Café com ciência 

Com o objetivo de promover a atualização científica dos residentes multiprofissionais 

do Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), a Diretoria de Ensino e 

Pesquisa (DEP) da unidade lançou no início do mês de junho o projeto Café com 

Ciência. Com a ação, o Hugo cria um espaço de atualização científica, onde são 

apresentados artigos de diversas áreas, simultaneamente à degustação de um 

delicioso café da manhã. 

Nesta quinta-feira, 9, o professor Dr. GiullianoGardenghi, tutor da fisioterapia no Hugo, 

apresentou o artigo Early and Late MortalityFollowingDischargeFromthe ICU: A 

MulticenterProspectiveCohorthStudy, publicado na revista CritCare Med, em 2020. A 

publicação discute a mortalidade após a alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 
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“O artigo mostra que 25% dos pacientes que sobrevivem na UTI acabam tendo óbito 

na sequência de um ano”, explica Giulliano. 

O tutor da fisioterapia destaca que a participação dos residentes no Café com Ciência 

é fundamental. “No projeto nós discutimos ciência e a residência tem em uma das 

suas bases a interpretação e compreensão dos dados científicos. Isso faz com que os 

residentes norteiem suas condutas e escolham o melhor caminho para prestar 

assistência aos pacientes”, conclui. 

A abertura do Café com Ciência aconteceu na última quarta-feira, 1 de junho, e foi 

conduzida pela tutora da fonoaudiologia Isabela Fiuza. A profissional apresentou o 

artigo ‘Impactoforopharyngealdysphagiaonhelthcarecostandlengthofstay in hospital: a 

systematic review’, que aborda sobre os custos da disfagia para os hospitais. 

Para a residente de farmácia Anne Figueiredo Soares, o Café com Ciência contribui 

positivamente para a sua formação. “A exposição de artigos científicos pela equipe 

multiprofissional permite conhecimento e crescimento profissional, gerando promoção 

de saúde e integralidade da atenção aos nossos pacientes. São apenas 30 minutos, 

que une conhecimento e interação”, afirma. 

 



 

 
CÓPIA NÃO CONTROLADA 

 

1.5. Arraiá no HUGO 

A manhã desta terça-feira, 14, foi de animação na UTI 2 do Hugo. Colorida e com 

comidas típicas, a tradicional comemoração reuniu a equipe do setor para um café da 

manhã junino. De acordo com a coordenadora da UTI 2, Anna Caroline Santana, 

momento de descontração é uma forma de tornar o ambiente de trabalho humanizado. 

"A Uti é um ambiente pesado, cheio de preocupações e anseios .Então, sempre que 

temos datas comemorativas gosto de comemorar com a equipe. Pois isso traz leveza 

e alegria para o trabalho. É importante ter um momento para a gente se reunir, tomar 

um café e trocar informações", disse. 

 

 

Com direito a pipoca, caldo, canjica, bolo, cachorro-quente e tudo o mais que uma 

verdadeira festa junina possuiu, o evento foi uma oportunidade de integrar os 

profissionais e promover humanização Barraquinhas com comidas típicas, 

estacionamento colorido, colaboradores vestidos a caráter. Este é o cenário do 
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Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) durante os dias 21 e 22 de 

junho. Os profissionais tiveram um momento de diversão com o Arraiá do Hugo, que 

aconteceu no estacionamento da unidade de saúde. 

A iniciativa de promover a tradicional festa junina, uma das maiores tradições 

brasileiras, foi do Instituto Cem, OS que faz a gestão do hospital. Com direito a pipoca, 

caldo, canjica, bolo, cachorro-quente e tudo o mais que um verdadeiro arraiá possui, o 

evento foi uma oportunidade de envolver os colaboradores, promovendo a 

humanização. “Nosso intuito foi integrar os profissionais e aliviar a carga da rotina, que 

não é nada fácil, no ambiente hospitalar”, explicou a diretora administrativa do Hugo, 

Queiliene Rosa. A gestora destaca que sempre que possível, o hospital promove 

atividades que tornam o ambiente mais leve. 

Para tornar o Arraiá do Hugo ainda mais divertido, foi montado um painel para os 

colaboradores tirarem ‘selfies’ ou serem fotografados. O evento encantou a técnica de 

enfermagem Patrícia Carmo de Araújo, que por alguns instantes se distanciou das 

preocupações inerentes ao seu serviço. “Eu gostei muito. É bom para a equipe 

confraternizar sair da rotina do hospital, que é cansativa. É bom para relaxar e mudar 

um pouco o foco”, frisou a profissional, que atua na UTI do Hugo. 

Os alimentos foram embalados individualmente para cada colaborador fazer a retirada 

nas barraquinhas de forma segura. 
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1.6. Louvor e oração 

Momento de louvor no Hugo. Na última quarta-feira, 15, o pastorHugo Oliveira 

Bittencourt, da igreja Hebrom,conduziu um culto na unidade de saúde. A ação, que 

acontece mensalmente, emocionou pacientes e colaboradores. 

 

 

1.7. Inauguração do espaço convivência 

Durante a tradicional festa junina, os dirigentes do Hugo inauguraram o espaço de 

convivência. Um ambiente ao ar livre, que conta com jardim, um painel pintado pelo 

artista plástico Júlio César Mendes Silva, uma estrutura pronta para receber 

colaboradores, pacientes e profissionais do ensino e pesquisa e proporcionar 

momentos de descontração, interação e bem-estar. 

Segundo Queiliene, com espaço de convivência, o Hugo vai oferecer aos pacientes 

um banho de sol em um local mais adequado. “O ambiente aconchegante e rodeado 

de arte é bem-vindo para o paciente, pois consegue diminuir a ansiedade causada 

pelo longo período de internação, o que reflete positivamente na recuperação” afirma 

a diretora administrativa. 
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Já para os profissionais, ter um espaço de convivência faz com que eles se sintam 

mais acolhidos pela unidade, o que reflete positivamente nos trabalhos que 

desempenham. “Nossa intenção foi proporcionar um ponto de apoio para os nossos 

colaboradores. Um local onde possam recarregar as energias e voltar às atividades”, 

disse. 

Em clima de festa, o Hugo inaugurou também as novas instalações do laboratório de 

análises clínicas, da Diretoria de Ensino e Pesquisa (DEP), da Comissão de 

Residência Multidisciplinar (COREMU) e Comissão de Residência Médica 

(COREME) e do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). “Além da reforma, a maior 

contribuição da atual gestão do Hugo para o ensino e pesquisa foi a equalização dos 

preceptores e colaboradores desses serviços, patenteando a posição do Hugo de um 

hospital-escola referência em Goiás”, destacou a diretora administrativa. 

Além disso, a unidade promoveu um encontro no auditório para apresentar como 

foram os 160 dias de gestão do Instituto Cem no Hugo. 
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1.8. Vacinação contra Influenza 

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

receberam a quarta dose da vacina contra a Covid-19. A aplicação iniciou na terça-

feira, 28, e encerra na noite da próxima sexta-feira, 1º de julho. No total, foram 

disponibilizadas 1400 doses pelo município de Goiânia. 

As novas orientações do Ministério da Saúde, publicadas em duas Notas Técnicas, 

consideram a necessidade de reforçar a imunização de pessoas na faixa etária 

acima de 40 anos e trabalhadores que estão na linha de frente dos serviços de 

saúde, com maior risco de contaminação. As vacinas da Pfizer, Janssen e 

AstraZeneca podem ser usadas, independentemente da dose aplicada 

anteriormente. 

No Hugo, a segunda dose de reforço foi da Janssen. As vacinas foram aplicadas em 

profissionais de todos os setores da unidade de saúde. De acordo com a enfermeira 

responsável pela Sala de Vacina do Hugo, Eliane Rodrigues, a quarta dose deixa o 

colaborador mais imune ao vírus. “Nós temos contato constante com pessoas com o 

vírus e com o esquema vacinal completo teremos uma imunidade maior. Vale 

ressaltar que não impede de pegar a doença, mas caso a pessoa seja contaminada 

os sintomas são leves ou passam despercebidos. Por isso, a importância de tomar 

todas as doses recomendadas pelo Ministério da Saúde: 1ª dose, 2ª dose, 1º reforço 

e 2º reforço”, explicou. 
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1.9. Novo laboratório e salas de aula COREME e COREMU 

O secretário estadual de Saúde, Sandro Rodrigues Barbosa, conheceu as novas 

instalações de serviços no Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz 

(HUGO) com os diretores da unidade. O laboratório foi transferido para novas salas e 

recebeu equipamentos novos e de última geração. 

De acordo com a biomédica Christiane do Valle, Responsável Técnica do laboratório 

do HUGO, os serviços implantados suprem todas as demandas para a assistência do 

hospital. “Temos equipamentos novos para exames laboratoriais em todas as 

especialidades com um selo de excelência em qualidade para atender tudo o que um 

hospital do porte do HUGO necessita. Nossos profissionais são treinados para agir 

com segurança e rapidez para dar todo suporte à assistência no hospital”, explica. 

Os serviços do laboratório IMD, terceirizada que opera no HUGO, têm qualidade 

atestada pelo PNCQ (Programa Nacional de Controle da Qualidade), com 

aprimoramento constante para garantir a excelência, explica a biomédica. 

 

Nas instalações o secretário Sandro Rodrigues conheceu os equipamentos e o 

processo de recepção de materiais para exames e pode conferir o protocolo de 

segurança dos 30 colaboradores diretos e 20 indiretos. “São mais de 2.000 exames 

diários que subsidiam as equipes médica e multiprofissional, garantindo uma 

excelência técnica e melhor assistência para a saúde”, frisou a diretora. 

 

Em seguida o secretário e seus auxiliares conheceram as modernas instalações 

destinadas aos serviços de residência médica e multiprofissional. A COREME e 

COREMU foram instaladas em modernas salas de aula para educação continuada, 

com equipamentos de projeção, espaços para aulas e seminários com conforto e 

modernização. 

 

A coordenadora da Comissão de Residência Multidisciplinar (COREMU) do Hugo, 

Lucila Stoppa, explanou para o secretário sobre as mudanças feitas. “Temos espaços 

para supervisores, tutores e preceptores apresentarem aos nossos residentes suas 

orientações científicas e isso servirá para mantermos a excelência na formação 

profissional que faz do HUGO uma referência como centro de produção de ensino e 

saber”, finaliza. 
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1.10. Missa Ação de Graças 

No dia 29 de junho, foi dia dos pacientes e colaboradores renovarem a fé durante a 

missa de ação de graças, que acontece sempre na última quarta-feira do mês. A 

celebração foi conduzida pelo diácono Matos, da paróquia São Cristóvão. 

 

 

1.11. Visita técnica Coren - GO 
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O Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), finalizando o mês de 

Junho recebeu na noite desta quarta-feira, 29, a visita técnica da presidente do 

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-Go), Edna de Souza Batista, 

acompanhada da conselheira secretária, Elma dos Santos Assis, e da tesoureira, 

Maria Helena. Elas foram recebidas pelo gerente de enfermagem da unidade, Jovani 

Gomes, e pela coordenadora das UTIs, Lílian Siqueira. 

De acordo com Edna, a visita faz parte da filosofia da gestão do Coren-GO, que 

profissional da enfermagem. “Nesses encontros, podemos de fato conhecer a 

realidade de enfermeiros (as) técnicos (as) e auxiliares em enfermagem que dedicam 

sua vida em prol de outras”, disse. 

A presidente destaca que a visita também teve o intuito de anunciar a realização de 

uma edição do Coren Itinerante no Hugo. “Realizaremos aqui na instituição, todos os 

atendimentos do Conselho aos colaboradores da Enfermagem da unidade”, afirmou. 

Edna revela que a diretoria executiva do Coren ficou extremamente contente com a 

estrutura física e técnica do Hugo. “Nesta visita pudemos perceber como paciente é 

bem tratado pela equipe multidisciplinar da instituição de saúde”, disse. 

 

O gerente de enfermagem do Hugo explica que durante a visita a diretoria executiva 

do conselho trouxe informações sobre o piso salarial e reforçou que o Coren está 

acessível para os colaboradores da unidade. “É gratificante essa proximidade da 

unidade com o Coren. Fico feliz em saber que não estamos sozinhos nessa 

caminhada. Ter o apoio do Conselho nos faz sentir valorizados”, conclui. 

 

 


