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1. APRESENTAÇÃO 

 

 

O Contrato de Gestão celebrado com o Estado de Goiás, através da Secretaria Estadual de 

Saúde e a Associação Comunidade Luz da Vida, para gerenciamento do Centro de Referência e 

Excelência em Dependência Química (CREDEQ Aparecida de Goiânia – Prof. Jamil Issy). 

A Associação Comunidade Luz da Vida, gestora do CREDEQ Aparecida de Goiânia – Prof. 

Jamil Issy, possui personalidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como 

organização social (OS). 

Cumprindo exigência contratual com referência ao Contrato de Gestão nº 002/2014 – 

SES/GO, este relatório foi preparado proporcionando subsídios necessários para que a 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE analise o desempenho global de todas as atividades 

realizadas no CREDEQ Aparecida de Goiânia – Prof. Jamil Issy. No corpo desse relatório são 

descritos de forma detalhada as atividades desenvolvidas pela Unidade durante o primeiro e 

segundo semestre de 2017. 

  



 
 

2. ESTRUTURA ORGANIZACINAL 
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Gerente de Compras e Logística 

 

Diego Silva Nascimento 

Gerente de Recursos Humanos 

 

George Silva  

Gerente Administrativo 

 

Marcus Túlio Klein Balena 

Gerente Multiprofissional 

 

Moana Salviano Neto 

Gerente de Enfermagem 
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3. ESTRUTURA FISICA E ATIVIDADES REALIZADAS PELO CREDEQ 

 

O Centro de Referência e Excelência em 

Dependência Química (CREDEQ Aparecida de 

Goiânia – Prof. Jamil Issy), recebe pacientes 

encaminhados pelos Centros de Assistência 

Psicossocial (CAPS) e Secretarias Municipais de 

Saúde (SMS) de todo o estado, regulados através 

do Complexo Regulador Estadual por meio do 

sistema SIGA Saúde. Na data e horário 

agendados, é realizada a primeira avaliação pela 

equipe multiprofissional, composta por enfermeiro, assistente social, psicólogo e médico psiquiatra. 

Em seu primeiro contato com o paciente, o médico psiquiatra realiza completa anamnese 

especializada com exames psíquicos e físicos, a fim de estabelecer o diagnóstico nosológico 

específico, classificar o especificador de gravidade para o diagnóstico de transtornos mentais e 

comportamentais devido ao uso de substâncias psicoativas, assim como identificar a presença de 

comorbidades clínicas e/ou psiquiátricas. Se o diagnóstico principal é o de dependência de 

substâncias, e o paciente manifesta desejo em realizar o tratamento para a abstinência e reabilitação 

psicossocial na unidade, este é encaminhado para internação voluntária. A solicitação de internação 

é feita via sistema SIGA Saúde, pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e registrada 

no sistema TOTVS.  

Uma vez autorizada a internação, o paciente é reavaliado pela equipe multiprofissional. Neste 

momento, cabe ao psiquiatra inferir se o paciente encontra-se física e mentalmente apto para o 

tratamento. Ou seja, se ele apresenta regular estado de saúde e se tem a crítica preservada para 

decidir acerca da aceitação da intervenção.  

Atendendo aos critérios de internação voluntária, o paciente é encaminhado ao leito de saúde 

mental para desintoxicação e/ou tratamento inicial da abstinência física, onde permanece por 

aproximadamente sete dias, aos cuidados permanentes de completa equipe médica e de 

enfermagem, contando com retaguarda de sala de emergência para manejo de eventuais 

complicações clínicas. Em seguida, tratada a intoxicação e manejada a fase aguda da síndrome de 

abstinência, o paciente é encaminhado à Unidade Terapêutica Residencial (UTR), onde realizar-se-

á o tratamento de reabilitação psicossocial com duração de até 90 dias.  

Cabe ressaltar que a sequência acima descrita não configura regra absoluta de fluxo, uma vez 

que a Unidade de Desintoxicação deve estar pronta para receber, a qualquer momento, pacientes 

das UTRs que apresentem complicações clínicas e/ou psiquiátricas. Assim como nem todo 

paciente admitido deverá passar obrigatoriamente pela desintoxicação. A alocação do paciente 

ocorre de acordo com a avaliação médica psiquiátrica. 

 Tanto nas UTRs, como na Unidade de Desintoxicação, os pacientes são assistidos pelos 

psiquiatras da instituição diariamente, de segunda a sexta-feira. Aos fins-de-semana, a assistência é 

realizada pelos médicos plantonistas.  

Cada área possui um setor de terapia, com salas de atendimento individual e grupo, biblioteca, 

anfiteatro, e sala de musicoterapia. A unidade dispõe ainda, de uma área comum com duas piscinas 

(adulto e infantil), quadra poliesportiva e campo de futebol.  



 
 

  

3.1. FARMÁCIA  

A farmácia oferece serviços de Assistência Farmacêutica em período integral, visando 

atender as necessidades farmacoterápicas das pessoas em regime de internação, garantindo uma 

terapia segura que melhore a qualidade de vida e traga resolutividade ao tratamento. O atendimento 

farmacoterapêutico oferecido incorpora valor ao processo assistencial do CREDEQ Aparecida de 

Goiânia – Prof. Jamil Issy e garante uma atenção individualizada ao paciente. 

  

3.2. EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

 

 

No tratamento ainda são desenvolvidas oficinas com abordagem multiprofissional para 

atender de forma mais ampla e integral as necessidades do paciente. Ações desenvolvidas pela 

equipe multiprofissional contam com oficinas musicais, projetos inovadores, como um deles, o 

plantio de mudas, a fim de diminuir a ansiedade e elevar a autoestima dos pacientes. 

 

Em relação ao conjunto musical surgiu-se essa idéia através das oficinas terapêuticas do 

serviço de Musicoterapia, ofertado à época no Núcleo Adulto Masculino da unidade. A sua 

constituição tencionou contribuir no fortalecimento, na aceitação, na permanência e na 

manutenção do tratamento em dependência química. 

 

O atendimento multidisciplinar no CREDEQ Aparecida de Goiânia – Prof. Jamil Issy é 

prestado por equipe formada por médicos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, musicoterapeutas, 

educadores físicos, nutricionistas, Assistentes Sociais entre outros profissionais, que oferecem aos 

pacientes tratamento multiprofissional. 

 

3.3. PSICOLOGIA 

O Serviço de Psicologia conta com uma equipe de psicólogos que realiza avaliação para 

admissão de pacientes, atendimentos psicológicos individuais, em grupo e familiar. Os 

atendimentos psicológicos individuais visam conhecer a realidade de vida de cada paciente, 

identificando as fragilidades afetivo-emocionais que propiciaram o desenvolvimento do quadro da 

Dependência Química. Busca, também, orientar a dinâmica familiar para a reestruturação e 

fortalecimento dos vínculos familiares, considerado fator de proteção para o paciente. Os 

atendimentos em Psicoterapia de Grupo contam com quatro programas, a saber: Programa 

Candeeiro: com objetivo de autoconhecimento através do mapeamento de atividades diárias; 



 
 

Programa Bumerangue, com objetivo de autocontrole das emoções; Treinamento de Habilidades 

Sociais, desenvolver as habilidades de relacionamento interpessoal e Programa de Prevenção de 

Recaída, com objetivo de prevenir lapsos e recaídas pós tratamento. Os programas são 

desenvolvidos com todos os pacientes, de acordo com as capacidades cognitivas de cada paciente. 

O atendimento psicológico familiar visa conhecer a dinâmica familiar e orientar a reestruturação 

das relações e o convívio familiar.  

    

3.4. SERVIÇO SOCIAL 

 

 

O Serviço Social conta com uma equipe de Assistentes Sociais que realizam as seguintes 

atividades: avaliação social para admissão, atendimentos sócio assistencial, contatos com a RAPS, 

atendimento social familiar. Na avaliação para a admissão o Serviço Social avalia o vínculo familiar, 

a condição social do paciente (fatores de risco me proteção), informações laborais. Também 

acompanham os pacientes que são encaminhados para internação compulsória, confeccionando 

relatórios periódicos. Ainda promove palestras e rodas de conversa com temas que contribuam 

com o tratamento tais como informações sobre direitos sociais e previdenciários aos pacientes e 

familiares. Realiza também Visitas Institucionais, acompanhamento de Alta Social e coordena o 

programa de contato familiar através de ligações periódicas. Também realiza atendimento 

individual para orientar o paciente sobre direitos e deveres em relação as políticas públicas de 

Assistência Social. 

O setor da Assistência Social do Centro de Referência e Excelência em Tratamento Químico, 

em Aparecida de Goiânia (CREDEQ – Prof. Jamil Issy), estabeleceu uma parceria com o Grupo 

Limp-Vap, em março de 2017, que atua nos segmentos de serviços terceirizados de limpeza, 

conservação, fornecimento de mão-de-obra e apoio à infraestrutura em geral, com o propósito à 

reinserção social dos seus pacientes. 

 

3.5. TERAPIA OCUPACIONAL 



 
 

 
 

O Serviço de Terapia Ocupacional conta com profissionais que desenvolvem atividades em 

grupo que visam estimular aspectos cognitivos, aprimorar as relações interpessoais, controlar da 

ansiedade, desenvolver potencialidades, expressar sentimentos e emoções, elevar a autoestima, 

promover a descontração e integração dos pacientes, possibilitar a criatividade, trabalhar a 

coordenação visomotora, contribuindo de forma geral para a validade e devida do paciente.  

 

3.6. EDUCACÃO FÍSICA 

O serviço de Educação Física tem o 

objetivo de: Melhorar do condicionamento físico 

do paciente priorizando as funções 

cardiorrespiratórias. Ainda visam a socialização, o 

relacionamento interpessoal, o trabalho em 

equipe e as funções cognitivas tais como 

equilíbrio, coordenação motora, noção espaço- 

temporal, lateralidade dentre outras habilidades e são compostas de futsal, hidroginástica, academia, 

xadrez, peteca, além de atividade recreativas sendo tênis de mesa, pebolim, vídeo game.  

  

3.7. MUSICOTERAPIA 

 

 
 

O Serviço de Musicoterapia realiza oficinas que envolvem todos os pacientes independente 

do conhecimento musical, utilizando a música como elemento terapêutico com o objetivo de: 



 
 

socialização, relacionamento intrapessoal e interpessoal, trabalho em equipe, fortalecimento de 

vínculos familiares e desenvolvimento de funções cognitivas tais como coordenação motora, noção 

espaço-temporal, controle da ansiedade dentre outras habilidades. As atividades são conduzidas 

por profissional de área de musicoterapia.  

 

3.8. NUTRIÇÃO 

O Serviço de Nutrição atua realizando avaliação, orientação e acompanhamento nutricional 

individual na admissão e durante todo o tratamento. Ainda realiza oficinas abordando temas como: 

alimentação saudável, estilo de vida e hábitos alimentares e reeducação alimentar e distúrbios do 

metabolismo causados pelo uso/abuso de substâncias psicoativas.  É realizado oficinas culinárias 

como o objetivo de desenvolver habilidades sociais, trabalho em equipe, noções de higiene e 

segurança.  

 

4. CAPACIDADE INICIAL DE OPERAÇÃO/FUNCIONAMENTO 

A capacidade total instalada do CREDEQ está projetada para 96 leitos distribuídos pelas 

diferentes unidades assistenciais, sendo: 12 DETOX e 84 UTRs 

A quantidade de leitos e dos serviços disponibilizados na abertura da Unidade era de 30 

leitos, sendo 6 DETOX e 24 UTRs. 

Distribuição do Corpo Clinico e Multiprofissional para abertura: Enfermagem, Técnicos de 

enfermagem; Psiquiatria; Clínico geral, Médico plantonista; Psicologia; Terapeuta ocupacional; 

Assistente social; Educador físico; Musicoterapeuta. 

 

4.1. OUVIDORIA 

 

 
 

Procurando se capacitar neste setor, a Ouvidoria do CREDEQ participou da Qualificação 

em rede das Ouvidorias do Sistema Único de Saúde. O intuito era deflagrar o processo de 

habilitação da unidade, com o preparo no nível 1. 

 

5. MUNICPIOS REFERENCIADORES 

 

A distribuição dos usuários atendidos no CREDEQ Aparecida de Goiânia – Prof. Jamil Issy, 

segundo Municípios do Estado de Goiás, demonstra a alta abrangência do Hospital. Ainda quanto 

aos mencionados aspectos, identifica-se Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo dentre as 

cidades com o maior número de atendimentos hospitalares na Unidade, dentre os 21 Municípios 

com maior ocorrência de uso no mesmo período: Abadia de Goiás, Anápolis, Aparecida de 

Goiânia, Aragarças, Caldas Novas, Goianésia, Goiânia, Goianira, Inhumas, Israelândia, Itaberaí, 



 
 

Itauçu, Itumbiara, Jaragua, Mineiros, Morrinhos, Rubiataba, Sanclerlândia, Senador Canedo, 

Uruaçu, Uruana. 

 

 

6. ATIVIDADES VOLTADAS PARA A HUMANIZAÇÃO DA UNIDADE 

A seguir, apresentamos as principais atividades desenvolvidas na Unidade ao longo do 

semestre:  

 

7.1 VISITAS  

 

 
 

O CREDEQ - Prof. Jamil Issy recebeu a visita do Coordenador Nacional de Saúde Mental, 

Dr. Quirino Cordeiro Júnior, o qual se impressionou com a estrutura da instituição, com o projeto 

terapêutico, e um grande serviço social que traz grande qualidade aos pacientes do Sistema Único 

de Saúde (SUS). 

 

7.2 GEED juntamente com Comunidades Terapêuticas visitam CREDEQ 

   

O CREDEQ Aparecida de Goiânia – Prof. Jamil Issy recebeu a visita de Quinze 

Comunidades Terapêuticas, acompanhadas pela diretora geral do Grupo Executivo de 

Enfrentamento às Drogas (GEED), Ivânia Fernandes, conheceram o Centro de Referência e 

Excelência em Dependência Química, em Aparecida de Goiânia (CREDEQ – Prof. Jamil Issy). 

Acertou-se durante a visita que o GEED está à disposição para realizar a mediação entre as 

entidades e o CREDEQ – Prof. Jamil Issy. 

 

7.3 PARCERIA: COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DE APARECIDA E 

CREDEQ 



 
 

 

O serviço, que se iniciou em junho de 

2017, somente foi finalizado quando todos os 

pacientes da unidade, que é ligada a Secretaria de 

Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), foram 

atendidos. 

 

 

7.4 EVENTO: DIA DA BELEZA 

 

 
 

Durante cinco horas, os pacientes do Centro de Referência e Excelência em Dependência 

Química, em Aparecida de Goiânia (CREDEQ – Prof. Jamil Issy), receberam cuidados estéticos. 

Os serviços, que compreenderam cortes masculino e feminino, hidratação e escova, foram 

disponibilizados dia 21 de agosto de 2017, por alunos da empresa Beauty Center. 

 

7.5 SETEMBRO AMARELO 

 

 
 

O Centro de Referência e Excelência em Dependência Química, em Aparecida de 

Goiânia (CREDEQ – Prof. Jamil Issy), participou efetivamente da campanha Setembro Amarelo, 

que é uma ação internacional de conscientização para a prevenção do suicídio. Para tanto, a 

Supervisão de Assistência Social da unidade de saúde, que é ligada a Secretaria de Estado da Saúde 

de Goiás (SES/GO) promoveu, durante referido mês, um ciclo de palestras ligadas ao tema. 

 

 

 



 
 

7.6 CREDEQ BUSCA OFERTAR ESTÁGIOS AOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS 

 

 
 

O Centro de Referência e Excelência em Dependência Química, em Aparecida de Goiânia 

(CREDEQ – Prof. Jamil Issy), em parceria com a Escola de Saúde Pública Cândido Santiago 

(ESAP), realizou estudos para a implantação de estágios aos alunos do Programa de Residência 

Multiprofissional de Urgência e Trauma do Hospital de Urgência de Goiânia (Hugo). Inicialmente 

seriam disponibilizadas vagas para quatro áreas, Enfermagem, Assistência Social, Farmácia e 

Psicologia. 

 

7.7 Prefeito visita CREDEQ 

 

 
 

O prefeito em exercício Veter Martins realizou em 14 de setembro de 2017, uma visita técnica ao 

Centro de Referência e Excelência em Dependência Química, localizado no município em que 

governa até o próximo dia 24/09/2017. 

 

7.8 FESTA DE FIM DE ANO   

 

Na semana comemorativa ao final de ano. A animação musical ficou por conta do cantor católico 

Felipe Sitaro e banda. Antes que o almoço fosse servido, a plateia composta pela maioria de 

pacientes foi surpreendida com a chegada do PapAi Noel, artisticamente anunciado pela princesa 

Anna, a protagonista do filme de animação musical da Walt Disney, Frozen – O reino de gelo. 

 

  



 
 

7.9 FUTEBOL: AMIGOS DO CREDEQ X AMIGOS DE APARECIDA DE GOIÂNIA 

 

Duas partidas de futebol marcaram o início da semana comemorativa de natal, no Centro Estadual 

de Referência e Excelência em Dependência Química, em Aparecida de Goiânia (CREDEQ – Prof. 

Jamil Issy). Na oportunidade foram doados pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de 

Aparecida de Goiânia uniformes completos para jogos de futebol e dois pares de chuteira do 

jogador Adriano Magrão. 

 

              
 

 

 

7.10 PALESTRA SOBRE COMPLIANCE 

 

 
 

O Centro de Referência e Excelência em Dependência Química (CREDEQ Aparecida de 

Goiânia – Prof. Jamil Issy), através de seu corpo jurídico, representado pelo Dr. Leonardo Ornelas, 

materializou a teoria de Compliance, por meio de curso durante toda a semana, onde se pôde 

observar o necessário cumprimento às normas de boa fé, e práticas éticas profissionais. 

 

7.11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Associação Comunidade Luz da Vida, gestora do CREDEQ Aparecida de Goiânia – Prof. 

Jamil Issy desenvolve ações e esforços com intuito de apresentar excelência no tratamento ao 

dependente químico e em atendimento aos preceitos contratuais neste relatório de atividades. 

O referido de atividades teve como objetivo registrar o histórico de ações realizadas pela 

equipe do CREDEQ Aparecida de Goiânia – Prof. Jamil Issy, período janeiro/2017 a 

dezembro/2017. A todos os que contribuíram, direta ou indiretamente, para a realização das 

atividades do CREDEQ, o nosso muito obrigado. 


