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Mensagem do Presidente

O Centro de Referência e Excelência em Depen-
dência Química (CREDEQ - Unidade Aparecida de 
Goiânia - Prof. Jamil Issy) há um ano é uma reali-
dade com a marca da coragem e criatividade para 
enfrentar um problema crescente e complexo que 
atinge de forma cruel, direta e avassaladora os la-
res das famílias goianas: a dependência química.

O CREDEQ - Unidade Aparecida de Goiânia - Prof. 
Jamil Issy veio se juntar às redes de assistência so-
cial e de saúde municipais e estadual para contri-
buir com a construção de uma resposta eficaz para 
os dependentes, as famílias e a sociedade.

Durante este ano de funcionamento administra-
tivo trabalhamos estruturando um projeto sólido, 
consistente e inovador para fazer frente aos proble-
mas relacionados com o uso de drogas, tanto lícitas 
como ilícitas, situação que acarreta um misto de in-
dignação e comiseração em relação às pessoas que 
sofrem direta ou indiretamente com esse problema.

Esse relatório expõe as atividades que foram 
desenvolvidas ao longo do ano de 2015 visando a 
implantação do projeto CREDEQ - Unidade Apareci-
da de Goiânia - Prof. Jamil Issy. Capacitação técni-
ca, planejamento estratégico, programa de visitas, 
sustentabilidade financeira, projeto terapêutico, 
tudo com transparência e modernidade.

E os desafios para cumprir nossa missão conti-
nuam. Entusiasmo, vontade de trabalhar e qualifi-
cação técnica são nossos pilares.

Todas as ações do CREDEQ - Unidade Aparecida 
de Goiânia - Prof. Jamil Issy têm como objetivo final 
a pessoa, a sua família e a sociedade em geral, que 
precisam de informações e conhecimento sobre o 
assunto da dependência química, e também de uma 
rede de assistência organizada e eficiente, com pro-
fissionais comprometidos com o ser humano em 
sua totalidade, comprometidos com a célula base 
da sociedade: a Família.
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LUIZ ANTÔNIO DE PAULA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUZ DA VIDA
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Apresentação

Este relatório apresenta as ações resultantes do 
Contrato de Gestão celebrado entre o Governo do 
Estado de Goiás, representado pela Secretaria Es-
tadual de Saúde e a Associação Comunidade Luz da 
Vida para gerenciamento do Centro de Referência 
e Excelência em Dependência Química – CREDEQ - 
Unidade Aparecida de Goiânia - Prof. Jamil Issy.

A Associação Comunidade Luz da Vida possui 
personalidade jurídica de direito privado sem fins 
lucrativos, qualificada como Organização Social - 
OS.

Como consequência as ações realizadas pela 
equipe de implantação na fase pré-operacional da 
mencionada Unidade de Saúde, foram orientadas 
pela Resolução Normativa TCE-GO 007/2011, arti-
go 21, ressalvadas as alíneas: VI VII, IX e X, uma vez 
que não há aplicabilidade das mesmas no momen-
to, considerando que a Unidade não foi entregue, 
não gerando, portanto, dados e informações rela-
tivas ás metas e indicadores explícitos no Contrato 
de Gestão.
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Planejamento Estratégico

MISSÃO
Oferecer serviços especializados para o processo de reabilitação e/ou habilitação 
de pessoas com problemas graves decorrentes do uso de crack, álcool e outras 
drogas.

VISÃO
Consolidar-se como centro de excelência e inovação no tratamento de dependência 
química.

NEGÓCIO 
Tratamento especializado em dependência química.

VALORES
Comunidade: estimular a participação da família e da sociedade no processo 

de reabilitação;
Renovação: aperfeiçoar continuamente as técnicas utilizadas e promover a 

capacitação continuada da equipe;
Excelência: buscar o padrão mais elevado nos serviços prestados;
Determinação: manter-se firme aos propósitos estabelecidos;
Escuta: acolher de forma humanizada e singular;
Qualidade de vida: promover ações que visam o bem-estar integral das pessoas.
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Gestão institucional

Estratégias adotadas

A Gestão CREDEQ - Unidade Aparecida de 
Goiânia - Prof. Jamil Issy fundamenta-se na ex-
celência, na integralidade e no bem-estar do pa-
ciente, da família e do quadro de profissionais. 
Estão sendo implantadas ações para aperfeiço-
ar os processos organizacionais, conscientizar e 
envolver os colaboradores na visão estratégica, 
estruturar um programa de avaliação contínua na 
busca da satisfação, para que haja a consolidação 
da imagem institucional e dos objetivos organi-
zacionais. 

Preocupada com a melhoria permanente da 
qualidade trabalha de forma harmônica integran-

Consolidar as ações no âmbito administrativo e 
técnico para oferecer atenção de alta complexida-
de às pessoas com grave comprometimento biop-
sicossocial devido ao uso de álcool, crack e outras 
drogas, tendo por base os princípios da integrali-
dade e regionalização, que pressupõem o conhe-
cimento das necessidades sociais locais e infraes-
trutura dos serviços de saúde, estabelecendo desse 
modo, a oferta dos serviços de saúde adequados ao 
perfil do usuário e as necessidades prioritárias da 
população.

Avançar no atendimento abrangente e qualifica-
do para a atenção ao usuário e a família, visando 
proporcionar acesso universal aos serviços ofere-
cidos pelo CREDEQ - Unidade Aparecida de Goiânia 
- Prof. Jamil Issy com consequente resolutividade 
das demandas.

Propor e implementar programas de aperfeiçoa-
mento através da educação permanente dos recur-
sos humanos, com ênfase nos valores como: ética, 

do as áreas técnica, tecnológica, administrativa, 
financeira, docência e pesquisa.

Pois os processos de Gestão e assistência 
hospitalar somente têm sentido se atenderem as 
necessidades dos usuários do SUS de forma efi-
ciente e eficaz. 

Importante observar, portanto, três aspectos, 
quais sejam, o respeito e valorização do paciente 
e do colaborador, a humanização do atendimento 
segundo a Política de Humanização do SUS, e a 
adoção de medidas que visem atender às cres-
centes exigências e necessidades da população.

solidariedade, respeito à dignidade das pessoas, e 
princípios da legalidade.

Desenvolver Projetos que promovam a melhoria 
contínua dos serviços no Centro de Referência e Ex-
celência em Dependência Química. 

Desenvolver Projetos voltados à resolução dos 
pontos críticos diagnosticados na instituição, con-
siderando a Qualidade de Assistência, com atenção 
prioritária ao projeto terapêutico; a Qualidade da 
Gestão e Qualidade no Desenvolvimento e Gestão 
de Pessoas. 

Estabelecer ações de integração com a RAPS - Rede 
de Atenção Psicossocial visando aproximação e qualifi-
cação do tratamento oferecido ao paciente no momento 
do referenciamento e do contra-referenciamento.

Divulgar o CREDEQ - Unidade Aparecida de Goi-
ânia - Prof. Jamil Issy junto à sociedade civil e pro-
mover ações de informação sobre o tema depen-
dência químicas através de palestras.
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Modelos e certificações de qualidade 
da Unidade Hospitalar 

Estrutura Hospitalar
O CREDEQ disponibilizará o atendimento nas seguintes modalidades:

O modelo e certificação de qualidade terão:

• Sistema de Gestão da Qualidade; 

• Organização Nacional de Acreditação – ONA.

Internação em leitos de saúde mental

Leitos com suporte hospitalar de média comple-
xidade, destinados ao tratamento de desintoxicação 
e da abstinência, com duração média de 07 dias.

Acolhimento residencial

Espaço que reproduz o ambiente familiar (casas 
com quarto, banheiro, copa, sala de convivência e área 
de serviço), sendo a duração do tratamento de até 90 
dias. São 8 unidades divididas em área adulta (a partir 
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Ambulatorial

O atendimento ambulatorial do CREDEQ 
- Unidade Aparecida de Goiânia - Prof. Jamil 
Issy oferece a continuidade do tratamento 
dos pacientes após o período de internação, 
até que o mesmo seja inserido na rede de 
assistência em saúde mental de sua região. 

Além disso, auxiliará os municípios que 
ainda não organizaram sua Rede de Aten-
ção Psicossocial – RAPS no atendimento 
dos casos com indicação de tratamento 
ambulatorial.
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de 18 anos), adolescente (12 a 18 anos incompletos) e 
infantil (abaixo de 12 anos). As casas acomodam até 
12 pessoas, com espaço para horta terapêutica e ca-
nil. Cada área possui um setor de terapia, com salas 
de atendimento individual e grupo, biblioteca, anfite-
atro e sala de musicoterapia (a área infantil possuiu 
também brinquedoteca e playground).

A unidade dispõe ainda, de uma área comum 
com duas piscinas (adulto e infantil), quadra polies-
portiva e campo de futebol.

Nutrição 

Os cuidados do Setor de Nutrição fazem parte do 
atendimento integral aos pacientes que buscam o 
reequilíbrio da saúde no CREDEQ - Unidade Apare-
cida de Goiânia - Prof. Jamil Issy, oferecendo um 
atendimento sistematizado da admissão á alta.

Como parte do atendimento integral os pacientes 
serão avaliados e, de acordo com a necessidade indivi-
dual, será definido um esquema nutricional e caso seja 
necessário um tratamento nutricional individualizado. 

Serão oferecidas seis refeições diárias equilibra-
das nutricionalmente, sendo:
• Café da manhã
• Colação
• Almoço
• Lanche
• Jantar
• Ceia

Farmácia

O Setor de farmácia oferece serviços de Assis-
tência Farmacêutica em período integral, visando 
atender as necessidades farmacoterápicas dos pa-
cientes em regime de internação, garantindo uma 
terapia medicamentosa segura e que contribua 
para a melhoria na qualidade de vida e eficácia do 
tratamento. 

O atendimento fármaco-terapêutico incorpora 
valor ao programa de tratamento do CREDEQ - Uni-
dade Aparecida de Goiânia - Prof. Jamil Issy, garan-
tindo atenção individualizada ao paciente.

Centro de ensino e pesquisa 

O centro de estudos do CREDEQ - Unidade Apa-
recida de Goiânia - Prof. Jamil Issy é a estrutura 

responsável pelo aprimoramento técnico-científi-
co, aperfeiçoamento, atualização dos profissionais, 
promoção e coordenação das atividades didáticas 
da Instituição.

Gestão da qualidade

A gestão da qualidade padroniza as rotinas de 
trabalho (processos organizacionais), possibilitando 
maior agilidade, eficácia e eficiência, trás melhoria no 
atendimento por parte dos colaboradores da organi-
zação, é fundamental na visibilidade e monitoramento 
das ameaças aos processos organizacionais, harmo-
nizando as atividades dos colaboradores e o relacio-
namento entre os processos organizacionais.

PÚBLICO ALVO

Crianças, adolescentes e adultos, mas-
culino e feminino, que apresentem grave 
comprometimento biopsicossocial devido 
ao uso de crack, álcool e outras drogas, 
para os quais os recursos extra-hospita-
lares se mostrarem insuficientes no mo-
mento.

FLUXO DE ATENDIMENTO: 

O CREDEQ - Unidade Aparecida de Goi-
ânia - Prof. Jamil Issy se propõe a atender 
pessoas que necessitam de tratamento de 
alta complexidade em Dependência Quí-
mica, provenientes de diversas unidades 
nas quais o tratamento não tenha alcan-
çado a devida resolubilidade, essencial-
mente os casos de insucesso terapêutico, 
para os quais os recursos extra-hospita-
lares se mostrarem insuficientes no mo-
mento do tratamento. 

Para que as pessoas possam chegar 
ao CREDEQ, elas precisam ser encami-
nhas por um CAPS AD ou pelas Secreta-
rias Municipais de Saúde (onde não hou-
ver CAPS) através do Sistema Estadual 
de Regulação para uma avaliação. Caso 
a equipe que avaliará o caso verifique a 
necessidade de tratamento no CREDEQ 
- Unidade Aparecida de Goiânia - Prof. 
Jamil Issy, serão direcionados, segundo 
suas necessidades: leito de saúde mental 
e unidade terapêutica residencial.

Atividades realizadas pela equipe de 
implantação

Desde o início das atividades de planejamen-
to para a abertura e funcionamento do CREDEQ - 
Unidade Aparecida de Goiânia - Prof. Jamil Issy, as 
principais preocupações da diretoria e da equipe de 
implantação foi a construção de um Projeto Tera-
pêutico em sintonia com a Política de Saúde Mental 
do Ministério da Saúde, com a Política Nacional de 
Humanização e também que incentive os pacientes 
e as famílias a agirem como atores no processo de 
tratamento juntamente com a equipe técnica e que 
priorize a constante avaliação e atualização visan-
do para que o cumprimento das metas terapêuti-
cas de forma eficiente e sustentável. Para isso vem 
executando um cronograma intenso de atividades 
que visam à preparação e capacitação para o início 
das atividades de atendimento ao público, devendo 
ser destacada a elaboração dos regimentos para 
implantação das comissões de: Ética, Avaliação de 
Prontuários, Controle de Infecção Hospitalar e Veri-
ficação de Óbitos.

Também, para otimização do serviço presta-
do pelo CREDEQ - Unidade Aparecida de Goiânia 
- Prof. Jamil Issy, foram criados os Regimentos 
Internos da Unidade e a Comissão de Gestão da 
Qualidade destinada à padronização dos serviços 
prestados pela equipe técnica multiprofissional, 
pelo corpo clínico, pelo serviço de enfermagem, 
pela administração de recursos humanos e pelos 
serviços de nutrição e de farmácia através dos 
manuais de boas práticas. 

Ainda foram criados os manuais para orienta-
ção dos pacientes e acompanhantes, familiares 
e visitantes, considerando os diferentes públicos 
atendidos pelo CREDEQ - Unidade Aparecida de 
Goiânia - Prof. Jamil Issy: adulto, adolescente e 
infantil. Os manuais de orientações serão dispo-
nibilizados para a RAPS a fim de qualificar o refe-
renciamento dos pacientes. 

E com o intuito de promover ações de relações 
públicas e integração do CREDEQ - Unidade Apare-
cida de Goiânia - Prof. Jamil Issy com a rede de Saú-
de Estadual, estão sendo realizadas visitas técnicas 

a diferentes Unidades de Saúde, podendo destacar 
visitas ao HUGOL, CRER, HGG, HOSPITAL ESTADU-
AL ERNESTINA LOPES, HUAPA, HDS etc.

Todo o trabalho desenvolvido tem como orien-
tação principal o contrato de gestão celebrado 
entre a Organização Social Luz da Vida e a Se-
cretaria Estadual de Saúde visando a excelência 
com base na humanização, evidências científicas 
e formação continuada.

ATIVIDADES INTERNAS
REUNIÕES - SEMANALMENTE

• Diretoria e Superintendência Executiva
• Equipe de Implantação - Diretoria, As-
sessores e Supervisores
         
REUNIÕES INTERNAS
• Treinamento de integração com novos 
colaboradores;
• Oficina de trabalho;
• Integração dos colaboradores visita ao 
CREDEQ; 
• Apresentação da Política de Humanização;
• Workshop – Apresentação dos proce-
dimentos por área da unidade – CREDEQ;
• Monitoramento do Contrato de Gestão;
• Alinhamento das áreas;
• Planejamento estratégico;

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
O aperfeiçoamento profissional tem ca-
ráter técnico, social, cultural e atitudinal, 
que permite aplicar conhecimentos teóri-
cos, através da vivência em situações re-
ais do exercício da profissão.

Como forma de desenvolvimento profissional 
foram realizados cursos, palestras e treinamentos 
em grupos selecionados, a saber:
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Quadro 1 - Aperfeiçoamento Profissional Quadro 2 - Relatório de visitas
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Figura 1 – Planejamento Estratégico do CREDEQ - Unidade Aparecida de Goiânia - Prof. Jamil Issy
Fonte: CREDEQ

Fonte: CREDEQ
Figura 2 – Seminário: Acolhimento às Comunidades Terapêuticas do Município de Aparecida de Goiânia Figura 4 – Oficina de Atualização sobre Crack e outras Drogas

Fonte: CREDEQ

Fonte: CREDEQ
Figura 3 – Seminário: Redes de Cuidado da Criança e do Adolescente
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Figura 5 - Seminário de Gestão por Processos na Administração Pública do Estado de Goiás

Figura 6 - SES – Secretaria Estadual de Saúde, treinamento Planisa com as Organizações Sociais

Fonte: CREDEQ

Fonte: CREDEQ

Figura 7 -  Curso de capacitação da Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com o 
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

Fonte: CREDEQ

Figura 8 - Escola de Saúde Pública – SEST SUS - Formação PHN – Política Nacional de Humanização.
Fonte: CREDEQ
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Figura 9- Mapeamento das áreas do CREDEQ - Unidade Aparecida de Goiânia – Prof. Jamil Issy Fonte: CREDEQ

Figura 10 - Workshop – Apresentação dos procedimentos - CREDEQ - Unidade Aparecida de 
Goiânia - Prof. Jamil Issy

Fonte: CREDEQ

Figura 11- Reunião da Comissão de Saúde e Promoção Social da Assembleia Legislativa com os representantes das 
Organizações Sociais que administram os hospitais que compõem o quadro da Secretaria Estadual de Saúde (SES). 

Fonte: CREDEQ
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Figura 13 - Simulação do fluxo de entrada do paciente no CREDEQ - Unidade Aparecida de 
Goiânia - Prof. Jamil Issy

Figura 15 - Capacitação com a equipe de implantação do CREDEQ - Unidade Aparecida de 
Goiânia - Prof. Jamil Issy.

Figura 14 - Visita técnica ao CREDEQ - Unidade Aparecida de Goiânia - Prof. Jamil Issy juntamente 
com a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Goiás.

Fonte: CREDEQ Fonte: CREDEQ

Fonte: CREDEQ
Figura 12 - Apresentação do Sistema de Centro de Custos

Fonte: CREDEQ
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Figura 17 - Apresentação técnica do CREDEQ - Unidade Aparecida de Goiânia – Prof. Jamil Issy ao Secretário Estadual 
de Saúde e demais autoridades. Figura 18 - Visita técnica ao CREDEQ - Unidade Aparecida de Goiânia - Prof. Jamil Issy.

Fonte: CREDEQ

Fonte: CREDEQ
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Figura 19 - Mapeamento da área administrativa CREDEQ - Unidade Aparecida de Goiânia - Prof. 
Jamil Issy

Figura 21 - Posse do Conselho Administrativo 

Fonte: CREDEQ

Fonte: CREDEQ

Figura 22 - Palestra Melhorias em Processos da Organização
Fonte: CREDEQ

Figura 20 - Visita técnica ao Hospital 
Estadual Ernestina Lopes

Fonte: CREDEQ
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Figura 25 - Visita técnica ao HUAPA - Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia
Fonte: CREDEQ

Figura 24 -  Visita dos Dirigentes da ONU - Organização das Nações Unidas  ao CREDEQ - Unidade 
Aparecida de Goiânia - Prof. Jamil Issy

Fonte: CREDEQ

Figura 23 - Visita dos Dirigentes da ONU - Organização das Nações Unidas  ao CREDEQ - Unidade 
Aparecida de Goiânia - Prof. Jamil Issy

Fonte: CREDEQ

Figura 26
Visita técnica ao CRER - Centro 
de Reabilitação e Readaptação Dr. 
Henrique Santillo no Departamento 
de Gestão de Qualidade

Fonte: CREDEQ
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Figura 28 - Apresentação técnica do CREDEQ - Unidade Aparecida de Goiânia - Prof. Jamil Issy ao Secre-
tário Estadual de Saúde, Secretário Municipal de Saúde de Goiânia e demais autoridades

Fonte: CREDEQ
Figura 27 – Visita ao técnica HDS - Hospital de Dermatologia Sanitária

Fonte: CREDEQ
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Figura 30 – I Simpósio de Qualidade e Custos na Saúde 
Fonte: CREDEQ

FIGURA 29 - Conhecendo o Sistema de Atendimento do Vapt-Vupt – Paça Cívica – Centro Administrativo Fonte: CREDEQ
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FIGURA 33 – Visita Técnica ao CREDEQ - Unidade Aparecida de Goiânia - Prof. Jamil Issy com 
Equipe de Implantação 

FIGURA 32 – Escola de Saúde Pública – SEST SUS - Formação PNH - Política Nacional de Humanização
Fonte: CREDEQ

Fonte: CREDEQ

Figura 31 – Visita Técnica ao IDTECH – HGG – Hospital Geral de Goiânia
Fonte: CREDEQ
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AÇÕES / SISTEMA 
 A gestão do CREDEQ - Unidade Aparecida de Goiânia - Prof. Jamil Issy contará com moderno ins-

trumento gerencial, com destaque para o Sistema Integrado de Gestão – sistema de informação TOTVS, 
segue abaixo as atividades descritas:  

A
ÇÕ

ES
 /

 S
IS

TE
M

A
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 Foram elaborados diversos documentos e ati-
vidades junto à equipe, que serão apresenta-
das a seguir:

RECURSO HUMANO
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

 Procedimento operacional padrão:
• Admissão de colaboradores;
• Desligamento de colaboradores;
• Acompanhamento de novos colaboradores
• Educação corporativa
• Avaliação 360 graus 

 Qualidade:
• Solicitação de pessoal;
• Auto avaliação de desempenho gestor;
• Avaliação de desempenho de colaborador;
• Avaliação de evento de aperfeiçoamento;
• Avaliação periódica de desempenho do gestor;
• Entrevista de desligamento;
• Lista de presença em cursos e eventos;
• Registro de ponto;

 Documentos da área:
• Fluxo Recursos Humanos (Recrutamento, Se-

leção, Admissão, Avaliação de desempenho);

 Rotina de trabalho:
• Recursos Humanos.
 
 Modelos de Documentos:
• Abertura de conta bancária;
• Comprovante de devolução de CTPS;
• Comprovante de devolução rescisão;
• Planilha de autorização de pagamento;
• Declaração de dependentes para fins de des-

conto do IRRF;
• Declaração de desistência do vale-transporte;
• Declaração para vale-transporte;
• Documentos para admissão;
• Liberação para início de trabalho;
• Protocolo de entrega e recebimento de docu-

mentos;
• Recibo de vale-transporte;
• Solicitação de férias;
• Solicitação de 2ª via de crachá
• Protocolo de compromisso de vale-transporte;
• Termo de responsabilidade motorista;

 Treinamentos:
• Treinamento Institucional 

 Atividades Desenvolvidas:
• Recebimento dos candidatos convocado que 

foi classificado no Processo de Seleção Pública 
para vagas do CREDEQ - Unidade Aparecida de 
Goiânia - Prof. Jamil Issy.

• Acolhida dos candidatos;
• Recebimento da documentação para admissão 

dos candidatos classificados;
• Admissões dos candidatos dos cargos de Auxi-

liar contábil, Nutricionista, Farmacêutica, Ana-
lista de Sistema, Psicólogo, Motorista, Secre-
tario Geral, Super. de Compras e Logística para 
equipe de implantação 

• Avaliações de desempenho dos novos colabo-
radores;

• Controle de ponto e banco de horas;
• Abertura do procedimento de vale-transporte;
• Abertura do procedimento de férias;
• Abertura do procedimento de rescisão;
• Apostila de treinamento Institucional 
• Proposta Organizacional do planejamento Es-

tratégico, Negócio, Visão, Missão, Valores.

 ASSESSORIA
 RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

• Guia de atendimento;
• Modelo e certificação que serão implantadas;
• Manual de redação e atos oficiais para os seto-

res da Administração;
• Fluxo para certificação;
• Indicadores chaves a serem adotados pela Uni-

dade;

ATIVIDADES DA EQUIPE DE 
IMPLANTAÇÃO
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• Qualidade de Gestão;
• Qualidade da assistência;
• Descrição da área Juridica;
• Regimento Interno 

 Atividades Desenvolvidas:
• Levantamento de documentação referente ao 

funcionamento do CREDEQ - Unidade Apareci-
da de Goiânia - Prof. Jamil Issy;

• Análise diária dos processos administrativos 
em geral;

• Mapeamento e dimensionamento para funcio-
namento do CREDEQ - Unidade Aparecida de 
Goiânia - Prof. Jamil Issy;

• Apoio aos demais serviços;
• Elaboração de planilhas e acompanhamento 

do Contrato de Gestão;

 NUTRIÇÃO
 RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

• Manual de Dietas e orientações nutricionais 
aos usuários;

• Manual de Boas Práticas (MBP);
• Planejamento e treinamento dos colaborado-

res (dimensionamento do pessoal da UAN)
• Manual de treinamento – UAN (treinamento 

dos colaboradores)
• Fichas técnicas de preparo
• Listagem de equipamentos e utensílios
• Informatizar a lista de gêneros e materiais de 

uso da UAN (cadastrar os gêneros alimentícios 
e materiais de uso da UAN)

• Plano de ação anual

 Atividades Realizadas:
• Levantamento da necessidade de outros ma-

teriais para a composição da Unidade de ali-
mentação e Nutrição do CREDEQ - Unidade 
Aparecida de Goiânia - Prof. Jamil Issy;

• Elaboração dos documentos que compõem o 
Manual de Boas Práticas Operacionais (MBP) 
e os Procedimentos Operacionais Padrões 
(POP’s). Material esse que norteia as ativida-
des do UAN dentro dos padrões sanitários exi-
gidos.

• Elaboração de material didático e normativo 
para o treinamento inicial e trimestral dos co-
laboradores da UAN. 

• A partir do levantamento dos equipamentos 
disponíveis e do estudo da estrutura física da 
UAN foi traçado o layout do espaço com a ide-

alização dos equipamentos e utensílios neces-
sários levando em consideração o planejamen-
to prévio das instalações e a máxima utilização 
da unidade pelo CREDEQ - Unidade Aparecida 
de Goiânia - Prof. Jamil Issy.

• Informatização da lista de gêneros alimentí-
cios no sistema para possibilitar a requisição 
de alimentos e materiais previstos para UAN.

 Procedimento Operacional Padrão:
• POP 01 – Higiene pessoal
1.01 – Higienização das mãos
1.02 – Apresentação do colaborador
1.03 – Higiene comportamental

• POP 03 – Higiene ambiental
3.01 – Utensílios para higiene ambiental
3.02 – Utilização e diluições de produtos para hi-

giene ambiental
3.03  – Higienização de utensílios
3.04  – Técnicas de higiene de equipamentos

• POP 04 – Recebimento de matérias – primas, 
ingredientes e embalagens

4.01 – Conferências no recebimento
4.02 – Inspeção de carnes, frios e laticínios
4.03 – Inspeção de Hortifrutigranjeiros
4.04 – Inspeção de estocáveis no recebimento

• POP 05 – Armazenamento de máterias primas, 
ingredientes e embalagens

5.01 – Armazenamento de gêneros menos pere-
cíveis

5.02 – Armazenamento de gêneros perecíveis.
5.03 – Sistema de identificação dos produtos.

• POP 06 – Processamento e higiene dos ali-
mentos

6.01 – Pré-preparo de carnes, frios e laticínios.
6.02 – Higienização de hortifrutigranjeiros 
6.03 – Preparo de refeições

• POP 7 – Distribuições de Refeições  
7.01 – Distribuições de Refeições 

• POP 10 – Temperatura dos Equipamentos  
10.01 – Controle de Temperaturas dos Equipa-

mentos  

• POP 11 - Controle Integrado de Pragas 
11.01 – Controle Integrado de Pragas 

• POP 12 – Controle de Pontualidade da Agua 
12.01 – Controle da Pontualidade da Água 

• POP 13 – Responsabilidade e Controle 
13.01 – Monitoramento

 FARMÁCIA  
 RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

• PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos 
de Serviços de Saúde):  

• Manual de Boas Práticas da Farmácia. 

 Atividades Realizadas:  
• Proposta de implantação da farmácia abran-

gendo os itens necessários, como móveis, 
equipamentos e materiais. Proposta de siste-
ma de distribuição individualizado.  

• Proposta de Gerenciamento de resíduos e ser-
viços de saúde em conjunto com os demais 
profissionais da saúde, em conjunto por se 
tratar de um documento relacionado com todo 
o resíduo produzido pela Unidade.  

• Definido locais onde os móveis e equipamen-
tos estarão dispostos na farmácia, medição 
dos espaços da farmácia, pois os móveis de-
verão ser planejados adequando ao ambiente 
com intuito de otimizar espaços. 

• Cadastramento da Lista de Medicamentos no 
sistema TOTVS, controle de entradas e saídas 
de medicação, controle do estoque, cadastra-
mento da lista de medicação, cadastrar todas 
as frequências de administração de medica-
mentos para o profissional prescrito.  

• Realizar gerenciamento do PGRSS, em con-
junto com as áreas (Farmácia, Nutrição, En-
fermagem etc.), da Unidade CREDEQ - Unidade 
Aparecida de Goiânia - Prof. Jamil Issy diante 
da responsabilidade de como fazer o descarte 
dos resíduos da Unidade.  

• Cadastramento do Padrão de Prescrição de 
medicamentos, deixando acessível a ministra-
ção dessas medicação, informando dosagem e 
cadastramento da lista LMMH (cadastramento 
de material médico-hospitalar, a fim de que o 
padrão de diluição possa ser concluído). 

           
 Procedimento Operacional Padrão: 
• POP 001 – Aquisição de Medicamentos e Mate-

riais Médico-hospitalares
• POP 002 – Recebimentos de Medicamentos 
• POP 003 – Recebimento de Materiais Médico - 

Hospitalares 
• POP 004 – Armazenamento de Medicamentos
• POP 005 – Armazenamento de Medicamentos 

Termolábeis  
• POP 006 – Armazenamento de Materiais médi-

co-hospitalares 
• POP 007 – Controle de Temperatura, umidade, 

manutenção e calibração dos aparelhos
• POP 008 – Fracionamento e rotulagem de Me-

dicamentos 
• POP 009 – Separação de Distribuição de Medi-

camentos e Material médico-hospitalares  
• POP 010 – Inventário – Conferencia de Estoque 
• POP 011 – Higienização dos Carrinhos de Dis-

tribuição  
• POP 012 – Limpeza e Higienização do Ambien-

te Interno da Farmácia 
• POP 013 – Limpeza e Manutenção do Refrige-

rador 
• POP 014 – Limpeza e Manutenção do Aparelho 

de Ar condicionado 
• POP 015 – Manutenção de Equipamentos 
• POP 016 – Auto- Inspeção da Farmácia  
• POP 017 – Controle de Estoque de Medicamen-

tos Psicotrópicos no Carrinho de Emergência 
• POP 018 – Descarte de Medicamentos 
• POP 019 – Treinamento de Pessoal 
• POP 020 – Devolução de Medicamentos e Ma-

teriais Médico-hospitalares para a Farmácia 
• POP 021 – Devolução/recolhimento de medi-

camentos e materiais médico- hospitalares 
com irregularidades.

• POP 022 – Controle e Distribuição de Antimi-
crobianos

• POP 023 – Qualificação de fornecedores.

 ÁREA ADMINISTRATIVA
 SERVIÇO DE COMPRAS E 
 LOGISTICA
 RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

• Regulamento de contratação de obras, servi-
ços, compras e alienações;

• Padronização de Materiais e Insumos
• Manual de Rotinas Administrativas para o Se-

tor de Patrimônio.
• Processo de Uni direcionamento de Resíduos 

de Saúde.
 
 Procedimento Operacional Padrão: 
• POP – Armazenamento de Material e medica-

mento.
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• POP – Armazenamento de roupas.
• POP- Controle de eventos e utilização do audi-

tório.
• POP- Distribuição de roupas.
• POP- Higienização de reservatório/caixa 

d’água.
• POP-Higienização e Limpeza
• POP-Limpeza da farmácia e sala dose unitária.
• POP- Lavar mãos
• POP- Serviço de Patrimônio.
• POP -Verificação de estoque.
• POP- Desinfecção em local com respingos ou 

deposição de matéria orgânica (sangues, se-
creções, excretas e exsudato).

• POP- Descontaminação de superfícies conta-
minadas.

• POP-Cuidados a serem observados com os 
materiais e produtos de limpeza.

• POP- Alimentação do motoristas.
• POP- Serviços de higienização dos estabeleci-

mentos.
• POP-Compras e logísticas.
• POP-Uni direcionamento de resíduos de saúde.
• POP- Supervisão de vigilância estacionamento 

e transporte.
• POP –Motorista.

 Atividades Realizadas:
• Criação de Rotinas Operacionais;
• Repassada a Supervisão de Compras e Logísti-

ca a planilha dos móveis e equipamentos;
• Participação em Reuniões de alinhamento na 

SES;
• Apoio as demais áreas.

 SERVIÇO ADMINISTRATIVO E 
 FINANCEIRO  
 RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

• Rotinas básicas do serviço de contas a pagar;
• Regulamento financeiro;
• Rotinas básicas do serviço de contabilidade

 Reuniões:
• Apresentação sobre estrutura e métodos de 

apropriação de custos para Diretoria Adminis-
trativa;

• Participação em reunião convocada pela SES/
GO com apresentação sobre ‘Gestão Estratégi-
ca de Custos e Melhoria Contínua dos Resulta-
dos nas OS sob Contrato de Gestão com a SES/
GO’

• e apresentação do sistema de gestão de custos 
HECOS (Health Costs Manager);

 Sistema TOTVS:
• Criou e cadastrou no Sistema os respectivos 

Centros de Custos e Contas de Custos da insti-
tuição;

• Efetuou parametrizações iniciais para funcio-
namento do sistema de Custos e Resultados;

 Atividades desenvolvidas:
• Elaboração de cálculos para estimativa de cus-

tos mensais com contratação de pessoal, soli-
citados pela Diretoria Financeira;

• Demais atividades relacionadas ao orçamento 
e pagamentos da instituição.

 SERVIÇO DE RECEPÇÃO E 
 TELEFONIA
 RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

 POP’s (Procedimento Operacional Padrão):
• Telefonista e recepção;

 Atividades Realizadas:
• Levantamento de Equipamentos.
• Levantamentos Insumos.
• Levantamentos de Mobiliários.
• Levantamentos de Recursos Humanos
• Criação de documentos;

 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA 
 INFORMAÇÃO

 Macrofluxo:
• Fluxo – Abertura de Chamado para TI.

 RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

 POP’s (Procedimento Operacional Padrão):
• POP- Execução de Backup e Recuperação de 

Dados
•  POP - Publicação no site

 Regulamento:
•  Regulamento Interno de Utilização de Recur-

sos de Informática e Telefonia.

 Atividades Realizadas:
• Análise das instalações preditivas (dados, voz 

e imagem);
• Análise de equipamentos relativos à infra-es-

trutura computacional/rede/telefonia

• Especificação e dimensionamento de servidores 
• Especificação e dimensionamento de Equipa-

mentos para Informática; 
• Especificação e dimensionamento de infra-es-

trutura voltada a rede wifi ;
• Especificação e dimensionamento dos servi-

ços essenciais: link de internet, rede ponto a 
ponto, telefonia fixa, telefonia móvel);

• Criação de contas de e-mail domínio CREDEQ - 
Unidade Aparecida de Goiânia - Prof. Jamil Issy 
para equipe de implantação;

• Definições de treinamentos SISTEMA TOTVS:
• Instalação Configuração de servidores de gran-

de porte para TOTVS;

 SERVIÇO MULTIPROFISSIONAL

 Macrofluxo:
• Assistência Multiprofissional

 RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

 POP’s (Procedimento Operacional Padrão):
• POP acolhimento e avaliação inicial;
• POP Alta dos leitos de saúde mental para o 

serviço residencial;
• POP alta do CREDEQ - Unidade Aparecida de 

Goiânia - Prof. Jamil Issy;
• POP assembleia dos usuários;
• POP atendimento familiar em grupo;
• POP atendimento individual;
• POP classificação de risco;
• POP cuidados gerais de enfermagem;
• POP internação nos leitos de SM;
• POP internação no serviço residencial;
• POP Psicoeducação;
• POP PTS;
• POP reunião diária dos usuários;
• POP reunião geral do corpo multiprofissional;
• POP supervisão técnica;
• POP terapia de grupo de usuários;
• POP terapia familiar;
• POP urgência clinica psiquiátrica;
• POP lavagem das mãos;
• POP –administração de medicamentos por via 

endovenosa (EV);
• POP - administração de medicamentos por via 

intramusucular;
• POP - administração de medicamentos por via 

oral (VO);
• POP acidente de trabalho;
• POP perfurocortante;

 Regulamentos, Regimentos e/ou outros 
documentos:

• Regimento interno da Área Técnica
• Fluxos de materiais esterilizados
• Fluxo do processamento de roupas (até a che-

gada na lavenderia)
• Fluxo unidirecional de resíduos de saúde
• Regimento do corpo clínico
• Regimento de enfermagem
• Regimento interno do corpo de atenção multi-

profissional
• Padronização dos medicamentos
• Listagem de medicamentos e insumos padro-

nizados na unidade
• Regimento interno do serviço de controle de 

infecção hospitalar (SCIH) e da CCISS
• Implantação da comissão de ética na enferma-

gem
• Regimento interno da comissão de ética em 

enfermagem
• Regimento interno da comissão de ética multi-

profissional
• Manual de orientações a pacientes e acompa-

nhantes
• Acolhimento com classificação de risco - SUS
• Quadro profissionais médicos
• Quadro de profissionais técnicos
• Definição das atividades da unidade hospitalar
• Macro fluxo do atendimento no CREDEQ - Uni-

dade Aparecida de Goiânia - Prof. Jamil Issy
• Recursos humanos necessários na unidade 

hospitalar
• Organização das unidades de internação
• Tabela de medicação Endovenoso (EV)
• Tabela de medicação Intramuscular (IM)
• Tabela de medicação Via oral (VO)
• Fluxograma de materiais esterilizados
• Fluxograma de acidentes de trabalho
• Fluxograma para processamento de roupa
• Rotina do setor de enfermagem
• Levantamento detalhado das necessidades 

materiais do setor da área técnica
• Cadastro de salas
• Cadastros dos leitos
• Cadastro de salas de agendamento
• Cadastro de Agenda
• Cadastro de atividades
• Cadastro de tipo de indicação
• Cadastro de Indicação
• Cadastro dos cartões de visitantes
• Cadastro do tipo de visitantes
• Cadastro do tipo de descarte(CME)
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• Cadastro do motivo de descarte (CME)
• Cadastro dos equipamentos (CME)
• Cadastro de tipo de Invóculo (CME)
• Cadastro de método de esterilização
• Cadastro de não conformidades
• Cadastro de motivos (motivos de saídas de pa-

cientes) - Classificação de risco
• Regimento interno da comissão de ética médica
• Regimento interno da comissão de análise e 

revisão de prontuários
• Organização específica do serviço de arquivo 

de prontuários médicos
• Regimento interno da comissão de verificação 

de óbitos
• Regimento interno da comissão de internação 

compulsória
• Manual de definição de formas de acomodação 

para acompanhantes
• Protocolos assistenciais de atenção médica e 

enfermagem
• Descrição do estabelecimento da contraferên-

cia com atenção primária e com outras unida-
des assistenciais de saúde

• Modelo de relacionamento a ser implantado 
junto ao gestor municipal e estadual

• Implantar e manter os sistemas de informa-
ção do SUS

• Funcionamento do modelo de regulação as-
sistencial

• Núcleo de vigilância epidemiológica
• Gerenciamento eletrônico de prontuários e 

sua relação com os sistemas SAI/SUS e SIH/
SUS

 Atividades Realizadas
• Solicitações de compras juntamente com o 

serviço de compras;
• Lista de equipamentos;
• Especificação e dimensionamento de servi-

dores 
• Especificação e dimensionamento de Equi-

pamentos para Informática; 
• Criação de contas de e-mail domínio CRE-

DEQ para equipe de implantação;
• Definições de treinamentos SISTEMA TOTVS:
• Instalação Configuração de servidores de 

grande porte para TOTVS;
• Projeto Terapêutico;
• Dimensionamento do RH;

Neste ano de 2015 e desde a assinatura do contrato de gestão a Associação Comunidade Luz da Vida 
tem colocando sua experiência de 18 (dezoito) anos de contribuição com a prevenção e o tratamento da 
dependência química no Estado de Goiás para que o CREDEQ - Unidade Aparecida de Goiânia - Prof. Jamil 
Issy se consolide como um centro referência e excelência de tratamento nesta área, garantindo um es-
forço contínuo para fortalecer a política pública de atendimento humanizado aos pacientes, familiares e a 
sociedade.

Aliado ao Projeto Terapêutico, construído por profissionais com larga experiência e com uma visão 
multidisciplinar, a Associação Comunidade Luz da Vida tem se colocado em parceria com a Secretaria 
Estadual da Saúde – SES, para contribuir na construção de um caminho inovador para enfrentar os pro-
blemas causados pela dependência química no Brasil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O presente relatório foi aprovado em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 02 de 
maio de 2016 às 19 horas no Auditório do Edifício Office Flamboyant, localizado à Av. Jamel Cecílio, 
n.º 3.310, Jardim Goiás, Goiânia-GO, conforme disposições estatutárias em vigência.
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