TELEFONE, E-MAIL, ENDEREÇO E HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Centro Estadual de Referência e Excelência em Dependência Química - CREDEQ
O CREDEQ (Centro de Referência e Excelência em Dependência Química) é o serviço
de referência na atenção de usuários gravemente comprometidos pelo uso de drogas no
Estado de Goiás, para os quais os recursos disponíveis nas redes municipais não tenham
apresentado a devida resolutividade. Tendo surgido como uma proposta para
complementar a rede de atenção psicossocial através de um atendimento altamente
especializado, diferenciado quanto ao seu programa terapêutico e efetivo na atenção à
saúde dessa população. O CREDEQ atua de forma integrada aos demais dispositivos de
atendimento a pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool ou outras
drogas, constituindo-se num espaço terapêutico destinado essencialmente aos casos
graves e de maior complexidade. Além das ações de assistência aos usuários e
suas famílias, são realizadas atividades de qualificação para profissionais de saúde e
pesquisa sobre a temática de Dependência Química.
Telefone
Recepção Central: (62) 3952 – 5500 / (62) 3952 – 5501
Endereço
Avenida Tanner de Melo, S/N - quadra gleba 02, lote parte 02
Fazenda Santo Antônio
Aparecida de Goiânia - GO, 74993-551
E-mail: contato@credeq-go.org.br
Horário de Atendimento
Ambulatório: Segunda a Sexta-feira das 07h00min às 19h00min
Sábado das 08h00min às 13h00min
Administrativo: Segunda a Sexta-feira das 08h00min às 17h00min
Internação: Segunda a Sexta-feira das 08h00min às 17h00min
Visita aos pacientes: Aos Sábados
 Matutino horário de chegada para realização de cadastro das 07h00min às
08h00min, horário de visita das 08:00 as 12:00
 Vespertino horário de chegada para realização do cadastro das 12h00min às
13h00min e horário de visita das 13:00 as 17:00
Informações aos visitantes
Será Autorizado pela Recepção para entrada na unidade aos sábados na visita
familiar, apenas:
 02(dois) Adultos e até 03(três) crianças de 11 anos, 11 meses e 29 dias. A partir
de 12 anos completos serão contadas como adulto;
 A ausência total de crianças, para a visita, dará o direito à entrada de mais um
adulto, assim totalizando 03(três) adultos para o mesmo paciente.
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