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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. Dia Mundial da Segurança do paciente- OMS 

No dia 17 de setembro de 2022 é comemorado o Dia Mundial da Segurança do Paci-

ente. A data foi criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e a iniciativa conta 

com apoio da Anvisa, que vem reforçando a necessidade de estimular todos os entes 

envolvidos a minimizar os riscos de danos associados à assistência à saúde, assegu-

rando a segurança do paciente e melhorando a qualidade dos serviços de saúde. 

O lema da Campanha do ano de 2022 foi: “Medicação Segura”, reafirmando os objeti-

vos do Terceiro Desafio Global de Segurança do Paciente, lançado pela OMS em 

março de 2017. A campanha de 2022 apela às partes interessadas para a implemen-

tação das práticas de segurança do paciente, incluindo aquelas relacionadas à pre-

venção dos erros de medicação, especialmente em situações de alto risco, transições 

de cuidados, polifarmácia (uso simultâneo de múltiplos medicamentos) e medicamen-

tos com grafia ou som semelhantes. A campanha teve enfoque ainda na pandemia de 

Covid-19 e sua relação com a segurança da medicação (prescrição, dispensação e 

administração de medicamentos), considerando suas implicações na prestação de 

cuidados em serviços de saúde. 



 

 
CÓPIA NÃO CONTROLADA 

Em comemoração e apoio a Campanha, na unidade HUGO todos os colaboradores 

vieram de laranja nos dias 17/09/22 e 18/09/22.  

Assistiram Palestra ministrada pela enfermeira Tamilles do Núcleo de Qualidade e 

Segurança do Paciente, com pauta: Medicação sem dano. A mesma orientou e 

reforçou aos colaboradores, além do conceitos de medicação segura, também  sobre 

as seis metas internacionais de segurança do paciente, na ação teve gincana 

educativa, brindes e café especial para os participantes. 

 

 

 

 

 



 

 
CÓPIA NÃO CONTROLADA 

 

 

 

 

1.2. Evento COREN – Medicação sem Dano  

Em parceria da unidade HUGO com o COREN-GO, em comemoração ainda ao dia 

mundial da segurança do paciente. A unidade foi convidada a ministrar Palestra no 

evento e participar da ação mundial a medicação sem dano. A supervisora do NQSP 

Tamilles ministrou palestra no Coren – Go juntamente a demais profissionais da área 
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e outras instituições no estado de Goiás. O conteúdo abordado além da pauta de 

medicação sem dano, forma as experiências positivas na Segurança de 

medicamentos e paciente nas unidades participantes. Uma experiência produtiva, em 

compartilhar experiências com outras unidades, em busca de melhorias dos 

processos já instituídos nas unidades. 
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1.3. Mês de combate às Hepatites Virais 

O mês de Setembro, comemora ainda o Combate as Hepatites Virais. Finalizando o 

mês de setembro na unidade, foi realizado evento pelo Núcleo de Vigilância 

Epidemiológica Hospitalar com a realização de testes rápidos em colaboradores e 

pacientes. Os colaboradores foram orientados e reforçados sobre a importância da 

prevenção e cuidados referentes a essa patologia. O evento foi um sucesso. 
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1.4. Aquisição de Novo Tomógrafo na Instituição 
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Em 15.09.22 podemos contar na instituição com a visita do secretário de saúde e 

equipe, para inauguração da nova aquisição do Hugo. O aparelho de tomógrafo de 

64 canais. Uma aquisição histórica para a unidade HUGO, otimizando o serviço e 

contribuindo assim para qualidade do serviço de SADT. 

 

 

1.5. Desinterdição CME interno HUGO e Aquisições de materiais cirúrgicos 

Em 18.09.22, finalizando o mês de Setembro com uma grande conquista, após 

reforma no setor de centro de material e esterilização, foi realizada a desinterdição 

do mesmo, toda reestruturação e aquisições de equipamento e materiais para 

funcionamento seguem as normas da Anvisa. Um grande marco para a unidade 

HUGO, poder contar com serviço interno de CME, otimizando assim os serviços que 

dependem diretamente do setor e aumentando o alcance de metas, priorizando a 

qualidade da assistência.  
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