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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. Missa e culto evangélico 

No mês de agosto houve missa com o Diácono Matos e sua equipe para consolo e 

confissões. Também no dia 10 de agosto um culto evangélico com o pastor Hugo 

com orações e canções. O intuito é ajudar o paciente que está em momento de 

angústia e dificuldade, trazendo conforto e alegria. 
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1.2. Reestruturação das Comissões Institucionais e mudança no SIGUS 

No mês de agosto de 2022, com as mudanças de profissionais que eram membros 

nomeados na comissões que regem no HUGO, foi realizada a reestruturação das 

Comissões com nomeações novas de portarias, apresentando ainda as mudanças 

no sistema SIGUS, que é o sistema responsável por consolidar as ações das 

comissões, sendo alimentado por relatórios, atas de reuniões, indicadores, 

questionários, na perspectiva de monitorar as ações executadas pelas comissões 

instituídas nas comissões. 
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1.3. Instituído Comitê da Integridade, Canal da Integridade e Programa de 

Prevenção ao Assédio no âmbito de trabalho HUGO 

Ainda no mês de Agosto, na data do dia 12.08.22 foi instituído na unidade o comitê da 

integridade disseminado juntamente com o canal da integridade, canal sistematizado 

onde os colaboradores podem fazer suas notificações referentes a condutas éticas, 

suspeitas de assédio e afins. Na perspectiva de executar o programa de prevenção ao 

assédio no âmbito de trabalho. Essa ação contou com a participação de todos os 

colaboradores, com palestras, capacitações em auditório e in loco setorial. No intuito 

de orientá-los sobre condutas de prevenção ao assédio, como conduzir frente a uma 

ação suspeita, como notificar via canal disponível na unidade. De forma a assegurar a 

integridade e dignidade de todos os que integram a unidade HUGO.  
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1.4. Dia dos Pais 

Ainda no mês de Agosto, foi realizado o evento dos dias dos pais para alegria dos 

colaboradores. Entregue mimos e mensagens para os mesmos. No intuito de trazer 

alegria e humanização. 

 

 

1.5. Execução das Obras Nova UTI HUGO (UTI 5) 

Finalizando o mês de Agosto, uma aquisição histórica para a unidade. Iniciaram as 

obras para execução da UTI 5 na unidade HUGO. Atualmente na unidade contamos 

com 4 UTI’s a qual contabilizam para unidade mais de 50 leitos e cuidados intensivos, 

essa aquisição de uma nova UTI ampliará os leitos de cuidados intensivos e 
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contribuirá de forma significativa para o aumento no número de vidas salvas pelo 

hospital. As obras seguem a todo vapor, seguindo as normas da Anvisa e setores de 

fiscalização e a previsão  para inauguração é no primeiro semestre de 2023. 

 

 


