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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. Capitação de Órgãos 

Iniciando o mês de Novembro, o Hospital Hugo realizou na noite de terça-feira, 

01/11/22, uma captação múltipla de órgãos. A ação foi possível devido à autorização 

de familiares de um paciente de 21 anos, vítima de um Trauma Cranioencefálico 

(TCE). O procedimento foi realizado após a confirmação da morte encefálica do 

paciente. Foram captados rins e córneas, destinados a pacientes de Goiás, e fígado, 

com destino ao Distrito Federal. No total, cinco pessoas foram beneficiadas. 
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O Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) realizou nesta quinta-

feira, 24, mais uma captação múltipla de órgãos para transplante. Ao menos quatro 

vidas vão ser salvas graças ao sim da família de uma paciente vítima de um Trauma 

Cranioencefálico (TCE). 

De acordo com a enfermeira Marina Fonseca, coordenadora da Comissão Intra-

Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) do Hugo, 

foram captados rins e córneas. 

"Todo o processo seguiu os protocolos para transplantes do Governo do Estado de 

Goiás junto com o Sistema Nacional de Transplantes, que direciona os órgãos para 

os pacientes cadastrados na fila nacional. Os rins e córneas foram destinados a 

pacientes de Goiás", explicou. 

 

1.2. Novembro Azul – Palestra sobre o Câncer de Próstata 

O mês de novembro levanta um tema importante, o câncer de próstata. Com o intuito 

de fortalecer a campanha Novembro Azul e falar sobre cuidados com a saúde do 
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homem, a Comissão de Humanização do Hospital de Urgências de Goiás Dr. 

Valdemiro Cruz (Hugo) realizou uma palestra sobre a temática. 

Conduzida pelo urologista Diego Reis, a apresentação abordou o que é próstata, como 

fazer o rastreamento da doença, a realização do exame de toque retal, além de 

sintomas e opções de tratamento para o câncer de próstata. De acordo com o médico, 

o câncer de próstata é o segundo câncer mais comum no homem. “Anualmente, são 

diagnosticados 65 mil novos casos no Brasil. É uma doença que tem tratamento e que 

é possível fazer um diagnóstico precoce”, disse. 

De acordo com a presidente da comissão de humanização do Hugo, Célia Regina 

Losano, o autocuidado é fundamental para prevenir doenças. “O novembro Azul é 

importante para falarmos sobre a saúde do homem, que em muitos casos, retarda a 

visita ao médico e a realização de exames periódicos. É algo cultural, que precisamos 

combater”, afirmou. 
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1.3. Doação de sangue – Hemocentro 

A Unidade Móvel do Hemocentro esteve no estacionamento do Hugo para receber 

doações de sangue até as 16 horas desta sexta-feira, 25/11/22. A ação é uma 

alternativa para alcançar mais doadores e aumentar o estoque de bolsas na unidade. 

A coordenadora da agência transfusional do Hugo, Daniella Fernanda Borges, explica 

que as campanhas de doação em parceria com a unidade móvel do hemocentro 

acontecem periodicamente no Hugo como uma das estratégias de captação da 

instituição. 

 

 

1.4. Doações recebidas  

Uma demonstração de solidariedade chegou ao Hospital de Urgências de Goiás Dr. 

Valdemiro Cruz (Hugo) nesta quinta-feira, 24/11/22, na forma de doação de cestas 

básicas doadas pela Milhão Ingredients. 
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O superintendente financeiro da Milhão Ingredients, Kelson Costa, explica que desde 

março de 2020, a empresa entrega mil cestas básicas por mês. "A Empresa tem a 

questão social como um dos seus valores. Temos 31 mil cestas básicas entregues 

até outubro de 2022 e 40 toneladas de Fubá", explicou. 

Kelson destaca que a empresa escolheu o Hugo para as doações pelo trabalho 

humano e de assistência social realizado na unidade de saúde, reconhecido pela 

comunidade goiana. "A Milhão Ingredients está sempre aberta a ajudar pessoas. 

Sabemos das dificuldades que muitos enfrentam e hoje resolvemos colaborar com o 

Hugo, que recebe pacientes de todo o estado", afirmou. 

A presidente da Comissão de Humanização do Hugo, Célia Regina Losano, recebeu 

as doações e agradeceu a solidariedade da empresa. "Os beneficiários são 

pacientes da unidade identificados em situação de vulnerabilidade social", disse. 

Célia ressalta que a iniciativa traz alento a pacientes e familiares que têm 

necessidades urgentes. "O Hugo tem pacientes que devido a internação não podem 

trabalhar, então as doações ajudam. Somos gratos a Milhão Ingredients por 

contribuir com Hugo, na prestação de um atendimento humanizado", finalizou. 

 

1.5. Empatinhas 

Os pacientes e colaboradores do Hugo receberam nesta quarta-feira, 30, a visita 

especial do Alfredo, cão terapeuta do Centro Universal de Referência em Assistência 

Animal (Curaa). Ele percorreu a enfermaria e levou carinho ao público interno da 
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unidade. 

 

A iniciativa, idealizada pela Comissão de Humanização do Hugo (CH), tem o objetivo 

de promover o bem-estar físico e emocional. A visita é considerada terapia e ajuda a 

controlar a ansiedade, estresse e pressão sanguínea.  

 

 

1.6. Capitação de órgãos e salvando vidas 

Finalizando o mês de Novembro, o Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro 

Cruz (Hugo) realizou na manhã do dia 30, mais uma captação múltipla de 

órgãos. Desta vez, foram captados rins, fígado e córneas. A doadora, uma mulher de 

49 anos, evoluiu para morte encefálica em decorrência de um Acidente Vascular 

Cerebral (AVC) hemorrágico. 

A retirada do fígado foi realizada por uma equipe de cirurgiãs do Rio de Janeiro. Já 

os rins e córneas foram captados por profissionais de Goiás. A coordenadora da 

Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante 
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(CIHDOTT) do Hugo, Marina Fonseca, explica que o transporte é essencial para 

garantir que os órgãos cheguem a tempo ao paciente que será transplantado. 

“Na captação de hoje, tivemos o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Goiás no transporte do fígado até o aeroporto de Goiânia. O órgão e equipe 

seguiram para o Rio de Janeiro em um voo comercial”, disse. 

De acordo com Marina, até novembro de 2022, o Hugo realizou 23 captações de 

órgãos. “Para que isso aconteça, a conscientização da família de um possível doador 

é essencial. É importante que quem tenha interesse em doar os órgãos comunique 

os familiares, pois isso é o papel-chave para que aconteça um ‘sim’, na hora em que 

chega à possibilidade de doação de órgão”, afirma. 

 

 


