




SUMÁRIO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL .......................................................................................... 5

DIRETORIAS .................................................................................................................................................... 5

ASSESSORIAS ................................................................................................................................................ 5

GERÊNCIAS .................................................................................................................................................... 5

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ................................................................................................................... 7

1. APRESENTAÇÃO ............................................................................................................. 9

2. ESTRUTURA FISICA E ATIVIDADES REALIZADAS PELO CREDEQ ...................................... 10

2.1. FARMÁCIA ............................................................................................................................................... 11

2.2. EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ............................................................................................................... 11

2.3. PSICOLOGIA ............................................................................................................................................. 12

2.4. SERVIÇO SOCIAL ..................................................................................................................................... 12

2.5. TERAPIA OCUPACIONAL ......................................................................................................................... 12

2.6. EDUCACÃO FÍSICA .................................................................................................................................. 13

2.7. MUSICOTERAPIA ..................................................................................................................................... 13

2.8. NUTRIÇÃO ................................................................................................................................................ 13

3. CAPACIDADE INICIAL DE OPERAÇÃO/FUNCIONAMENTO .................................................. 13

3.1. OUVIDORIA .............................................................................................................................................. 13

4. RELATÓRIO GERENCIAL.................................................................................................. 14

4.1. Relatório n 040/2016 Monitoramento e Avaliação de Contrato de Gestão .......................................... 14

5. MUNICPIOS REFERENCIADORES ..................................................................................... 29

6. ATIVIDADES VOLTADAS PARA A HUMANIZAÇÃO DA UNIDADE ......................................... 29

6.1. REUNIÃO FORÇA TAREFA PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO CREDEQ ................................ 29

6.2. INAUGURAÇÃO DO CREDEQ ................................................................................................................... 29

6.3. VISITA ....................................................................................................................................................... 29

6.4. VISITA TÉCNICA: ASSESSOR JURIDICO DO AGIR E SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO

E FINANCEIRO DA SANTA CASA ................................................................................................................... 30

6.5. VISITA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE .................................................................................... 30

6.6. PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CREDEQ ............................................................... 30

6.7. EVENTO: DIA DA BELEZA ....................................................................................................................... 30

6.8. COLABORADORES DO CREDEQ VISITAM OBRAS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL LUZ DA VIDA ............. 31

6.9. SPAIS REALIZA ATUALIZAÇÃO DO PROCESSO TERAPÊUTICO DO CREDEQ ....................................... 31

6.10. SEMANA DA PÁTRIA ............................................................................................................................. 31



6.11. SETEMBRO AMARELO .......................................................................................................................... 31

6.12. SENAI REALIZA PALESTRA SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL ................................................................... 32

6.13. AGR INSPECIONA CREDEQ ................................................................................................................... 32

6.14. PROFISSIONAIS DO CREDEQ VISITA O HGG ........................................................................................ 32

6.15. CREDEQ É VISITADO POR GESTORES DE POLITICA SOBRE DROGAS................................................ 32

6.16. PACIENTE APROVA TRATAMENTO NO CREDEQ.................................................................................. 32

6.17. CREDEQ ATUALIZA DADOS NO CNES .................................................................................................. 33

6.18. CREDEQ TEM EQUIPE DE BRIGADISTAS CONTRA INCÊNDIO ............................................................ 33

6.19. FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS ............................................................................................................. 33

6.20. CREDEQ IMPLANTA PROJETO DAS HORTAS COM O APOIO DA EMATER .......................................... 34

6.21. COMEÇA A FUNCIONAR OUVIDORIA NO CREDEQ .............................................................................. 34

6.22. POSSE DOS NOVOS INTEGRANTES DA CIPA ...................................................................................... 34

6.23. VACINAÇÃO ........................................................................................................................................... 35

6.24. CREDEQ TEM METAS CONTRATUAIS MONITORADAS ........................................................................ 35

6.25. PALESTRA SOBRE CANCER DE MAMA ATRAI PÚBLICO FEMININO .................................................. 35

6.26. CREDEQ REALIZA VISITA TÉCNICA NO HDS ....................................................................................... 35

6.27. SMTA REALIZA SINALIZAÇÃO NO CREDEQ......................................................................................... 35

6.28. CREDEQ E GEED DISCUTEM UMA REDE DE ENFRENTAMENTO ........................................................ 36

6.29. SECRETÁRIO DO ESPORTE DE APARECIDA DE GOIÂNIA VISITA O CREDEQ ..................................... 36

6.30. CREDEQ TENTA PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOIÂNIA ................ 36

6.31. CREDEQ REUNE COLABORADORES PELO NOVEMBRO AZUL ........................................................... 37

6.32. DIA DA BELEZA ..................................................................................................................................... 37

6.33. REUNIÃO DA CIPA ................................................................................................................................. 37

6.34. COMISSÃO ORGANIZADORA REUNE PARA DISCUTIR A FESTA NATALINA ...................................... 37

6.35. AGEL ENTREGA MATERIAL ESPORTIVO AO CREDEQ ......................................................................... 38

6.36. ZEZÉ DI CAMAGO VISITA CREDEQ ........................................................................................................ 38

6.37. EMATER CERTIFICA PACIENTES E COLABORADORES DO CREDEQ .................................................. 39

6.38. JUSTIÇA TERAPÊUTICA VISITA O CREDEQ .......................................................................................... 39

6.39. PARTIDA DE FUTEBOL REALIZADA NO CENTRO OLIMPICO DE APARECIDA DE GOIÂNIA .............. 40

6.40. EMATER CERTIFICA PACIENTES E COLABORADORES DO CREDEQ .................................................. 40

6.41. PALESTRA SOBRE LIDERANÇA ........................................................................................................... 40

6.42. CREDEQ CELEBRA NATAL COM PACIENTES E COLABORADORES ................................................... 41

6.43. EVANGÉLICOS INICIAM TRATAMENTO ESPIRITUAL NO CREDEQ ...................................................... 41

6.44. CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................................................... 42



JUNHO / DEZEMBRO 2016 5

RELATÓRIO GERENCIAL E DE ATIVIDADES

DIRETORIA

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

ASSESSORIAS

GERÊNCIAS

LUIZ ANTÔNIO DE PAULA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUZ DA VIDA

SALETE MARIA DE SOUSA REIS
SUPERINTENTENDENTE EXECUTIVO DO CREDEQ

CLEISON RODRIGUES DA SILVA
DIRETOR GERAL

FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

TIAGO BATISTA OLIVEIRA
DIRETOR TÉCNICO

CARLA MONTEIRO
ASSESSORA DE IMPRENSA E MARKETING

DAIANNY BATISTA DIAS
ASSESSORA DE PLANEJAMENTO

CLEYDSON CARLOS LIMA
GERENTE DE COMPRAS E LOGISTICA

DIEGO SILVA NASCIMENTO
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

GEORGE SILVA 
GERENTE ADMINISTRATIVO

AIRTON FERREIRA DOS SANTOS FILHO
GERENTE MÉDICO

LEONARDO FERREIRA ARAÚJO ORNELAS
ASSESSOR JURIDICO

LUIS MIGUEL DA SILVA JÚNIOR
SECRETÁRIO GERAL

MARCUS TÚLIO KLEIN BALENA
GERENTE MULTIPROFISSIONAL

MOANA SALVIANO NETO
GERENTE DE ENFERMAGEM

RILDO CLEMENTE SEVERINO
GERENTE FINANCEIRO



PL
A

N
EJ

A
M

EN
TO



JUNHO / DEZEMBRO 2016 7

RELATÓRIO GERENCIAL E DE ATIVIDADES

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

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

VISÃO
Consolidar-se como centro de excelência e inova-
ção 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 pres-
tados;

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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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 geren-
ciamento do Centro de Referência e Excelência em 
Dependência Química (CREDEQ Aparecida de Goiâ-
nia – 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 relató-
rio são descritos de forma detalhada as atividades 
desenvolvidas pela Unidade durante o segundo se-
mestre de 2016. 
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2. ESTRUTURA FISICA E 
ATIVIDADES REALIZADAS PELO 
CREDEQ

FIGURA 1 – FONTE CREDEQ

O Centro de Referência e Excelência em Depen-
dência 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 ava-
liação 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 es-
pecializada com exames psíquicos e físicos, a fim 
de estabelecer o diagnóstico nosológico específi-
co, classificar o especificador de gravidade para o 
diagnóstico de transtornos mentais e comporta-
mentais devido ao uso de substâncias psicoativas, 
assim como identificar a presença de comorbidades 
clínicas e/ou psiquiátricas. Se o diagnóstico princi-
pal 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 tra-
tamento. 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 volun-

tária, o paciente é encaminhado ao leito de saúde 
mental para desintoxicação e/ou tratamento inicial 
da abstinência física, onde permanece por aproxi-
madamente sete dias, aos cuidados permanentes 
de completa equipe médica e de enfermagem, con-
tando com retaguarda de sala de emergência para 
manejo de eventuais complicações clínicas. Em se-
guida, tratada a intoxicação e manejada a fase agu-
da da síndrome de abstinência, o paciente é enca-
minhado à Unidade Terapêutica Residencial (UTR), 
onde realizar-se-á o tratamento de reabilitação psi-
cossocial com duração de até 90 dias. 

FIGURA 2 - FONTE CREDEQ

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 psiqui-
átricas. Assim como nem todo paciente admitido 
deverá passar obrigatoriamente pela desintoxica-
ção. A alocação do paciente ocorre de acordo com a 
avaliação médica psiquiátrica.

FIGURA 3 - FONTE CREDEQ

 Tanto nas UTRs, como na Unidade de Desintoxi-
cação, os pacientes são assistidos pelos psiquiatras 
da instituição diariamente, de segunda a sexta-fei-
ra. Aos fins-de-semana, a assistência é realizada 
pelos médicos plantonistas. 
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Cada área possui um setor de terapia, com sa-
las de atendimento individual e grupo, biblioteca, 
anfiteatro, e sala de musicoterapia. A unidade dis-
põe ainda, de uma área comum com duas piscinas 
(adulto e infantil), quadra poliesportiva e campo de 
futebol. 

FIGURA 4 - FONTE CREDEQ

2.1. FARMÁCIA 

A farmácia oferece serviços de Assistência Far-
macêutica em período integral, visando atender as 
necessidades farmacoterápicas das pessoas em re-
gime de internação, garantindo uma terapia segura 
que melhore a qualidade de vida e traga resoluti-
vidade ao tratamento. O atendimento farmacotera-
pêutico oferecido incorpora valor ao processo as-
sistencial do CREDEQ Aparecida de Goiânia – Prof. 

Jamil Issy e garante uma atenção individualizada ao 
paciente. 

FIGURA 5 - FONTE CREDEQ

2.2. EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

No tratamento ainda são desenvolvidas oficinas 
com abordagem multiprofissional para atender de 
forma mais ampla e integral as necessidades do pa-
ciente. Ações desenvolvidas pela equipe multipro-
fissional contam com oficinas de terapia por meio 
de filme, previamente selecionados, atendimento 
familiar, assembleia de pacientes, além de informa-
ções e orientações sobre comportamento básicos 

de higiene pessoal, cuidado com o lar e orienta-
ção para colocação ou recolocação no mercado de 
trabalho. 

O atendimento multidisciplinar no CREDEQ Apa-
recida de Goiânia – Prof. Jamil Issy é prestado por 
equipe formada por médicos, terapeutas ocupacio-
nais, psicólogos, musicoterapeutas, educadores 
físicos, nutricionistas, Assistentes Sociais entre ou-
tros profissionais, que oferecem aos pacientes tra-
tamento multiprofissional.
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FIGURA 6 - FONTE CREDEQ

2.3. 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 pro-
gramas, a saber: Programa Candeeiro: com obje-
tivo 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 Pre-
venção de Recaída, com objetivo de prevenir lap-
sos 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.    

2.4. SERVIÇO SOCIAL

O Serviço Social conta com uma equipe de Assis-
tentes Sociais que realizam as seguintes atividades: 

avaliação social para admissão, atendimentos só-
cio assistencial, contatos com a RAPS, atendimen-
to 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 Assis-
tência Social.

2.5. TERAPIA OCUPACIONAL

O Serviço de Terapia Ocupacional conta com pro-
fissionais que desenvolvem atividades em grupo 
que visam estimular aspectos cognitivos, aprimo-
rar as relações interpessoais, controlar da ansieda-
de, desenvolver potencialidades, expressar senti-
mentos e emoções, elevar a autoestima, promover 
a descontração e integração dos pacientes, possi-
bilitar a criatividade, trabalhar a coordenação viso-
motora, contribuindo de forma geral para a validade 
e devida do paciente. 

FIGURA 9 - FONTE CREDEQ
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2.6. 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 interpesso-
al, o trabalho em equipe e as funções cognitivas tais 
como equilíbrio, coordenação motora, noção espa-
ço- temporal, lateralidade dentre outras habilidades 
e são compostas de futsal, hidroginástica, acade-
mia, xadrez, peteca, além de atividade recreativas 
sendo tênis de mesa, pebolim, vídeo game. 

FIGURA 8 - FONTE CREDEQ

2.7. MUSICOTERAPIA

O Serviço de Musicoterapia realiza oficinas que 
envolvem todos os pacientes independente do co-
nhecimento musical, utilizando a música como ele-
mento terapêutico com o objetivo de: socialização, 
relacionamento intrapessoal e interpessoal, traba-
lho em equipe, fortalecimento de vínculos familia-
res e desenvolvimento de funções cognitivas tais 
como coordenação motora, noção espaço-tempo-
ral, controle da ansiedade dentre outras habilida-
des. As atividades são conduzidas por profissional 
de área de musicoterapia. 

FIGURA 10 - FONTE CREDEQ

2.8. NUTRIÇÃO

O Serviço de Nutrição atua realizando avaliação, 
orientação e acompanhamento nutricional individu-
al na admissão e durante todo o tratamento. Ainda 
realiza oficinas abordando temas como: alimenta-
ção saudável, estilo de vida e hábitos alimentares e 
reeducação alimentar e distúrbios do metabolismo 
causados pelo uso/abuso de substâncias psicoati-
vas.  É realizado oficinas culinárias como o objeti-
vo de desenvolver habilidades sociais, trabalho em 
equipe, noções de higiene e segurança. 

3. CAPACIDADE INICIAL DE 
OPERAÇÃO/FUNCIONAMENTO

A capacidade total instalada do CREDEQ está 
projetada para 96 leitos distribuídos pelas diferen-
tes unidades assistenciais, sendo: 12 DETOX e 84 
UTRs

A quantidade de leitos e dos serviços disponibili-
zados na abertura da Unidade era de 30 leitos, sen-
do 6 DETOX e 24 UTRs.

Distribuição do Corpo Clinico e Multiprofissional 
para abertura: Enfermagem, Técnicos de enferma-
gem; Psiquiatria; Clínico geral, Médico plantonista; 
Psicologia; Terapeuta ocupacional; Assistente so-
cial; Educador físico; Musicoterapeuta.

3.1. OUVIDORIA

Procurando mensurar o nível de satisfação dos 
usuários e seus acompanhantes com relação ao 
CREDEQ Aparecida de Goiânia – Prof. Jamil Issy, é 
realizado questionários mensais dos mesmos. De 
agosto/2016, que foi quando se iniciou os questio-
nários, a dezembro/2016 foram coletadas respos-
tas de 99 pessoas entre pacientes e acompanhan-
tes. Obteve-se 100% de satisfação entre Bom e 
Excelente.
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4. RELATÓRIO GERENCIAL 
4.1. Relatório n 040/2016 Monitoramento e Avaliação de Contrato de Gestão
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5. MUNICÍPIOS 
REFERENCIADORES

A distribuição dos usuários atendidos no CRE-
DEQ Aparecida de Goiânia – Prof. Jamil Issy, segun-
do Municípios do Estado de Goiás, demonstra a alta 
abrangência do Hospital. Ainda quanto aos mencio-
nados aspectos, identifica-se Goiânia (81 pacientes 
-53% do total), Aparecida de Goiânia (26 pacientes 
– 17%), Senador Canedo (17 pacientes – 11% do to-
tal) dentre as cidades com o maior número de aten-
dimentos hospitalares na Unidade.

6. ATIVIDADES VOLTADAS PARA A 
HUMANIZAÇÃO DA UNIDADE

FIGURA 11 - FONTE CREDEQ

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

 

6.1. REUNIÃO FORÇA TAREFA PARA ABER-
TURA E FUNCIONAMENTO DO CREDEQ

Foram realizadas reuniões com a equipe da Se-
cretaria Estadual de Saúde e representantes do 
Centro de Referência e Excelência em Dependência 
Química (CREDEQ Aparecida de Goiânia - Prof. Ja-
mil Issy) para abertura e funcionamento do CREDEQ 
– Prof. Jamil Issy.

6.2. INAUGURAÇÃO DO CREDEQ

Inauguração do CREDEQ - Aparecida de Goiânia 
– Prof. Jamil Issy em 23 junho de 2016.

  FIGURA 12 - : EDUARDO FERREIRA/JORNAL OPÇÃO

6.3. VISITA 

FIGURA 13 - FONTE CREDEQ

O CREDEQ - Prof. Jamil Issy recebeu a visita do 
Dr. Salomão Rodrigues Filho (Conselheiro do Con-
selho Federal de Medicina) e Dr. Mateus José Ab-
dalla Diniz (Presidente da Associação Psiquiátrica 
de Goiás) acompanhado pelos gestores do CREDEQ 
Aparecida de Goiânia – Prof. Jamil Issy, Sr. Cleison 
Rodrigues (Diretor Geral) e  Dr. Tiago Batista (Dire-
tor técnico), conheceram as instalações e serviços 
oferecidos pelo hospital que é referência em Depen-
dência Química. “
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6.4. VISITA TÉCNICA: ASSESSOR JURIDICO 
DA AGIR E SUPERINTENDENTE ADMINISTRA-
TIVO E FINANCEIRO DA SANTA CASA

 FIGURA 14 - FONTE CREDEQ

O CREDEQ Aparecida de Goiânia – Prof. Jamil 
Issy recebeu a visita do Assessor Jurídico da As-
sociação Goiana de Integralização e Reabilitação 
(AGIR), Dr. Eliezer Rangel Cordeiro, acompanhado 
pelo Superintendente Administrativo e Financeiro 
da Santa Casa, Aderroni Vieira Mendes, com a fina-
lidade de conhecer as instalações e funcionamento 
do Hospital. 

6.5. VISITA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE 
SAÚDE

 

FIGURA 15 - FONTE CREDEQ

Na data em que o CREDEQ Aparecida de Goiânia 
– Prof. Jamil Issy completou 40 dias de funciona-
mento, o hospital recebeu o Secretário Estadual de 
Saúde Dr. Leonardo Vilela e comitiva para acompa-
nhamento dos atendimentos e procedimentos rea-
lizados.

6.6. PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE E CREDEQ

 
FIGURA 16 - FONTE CREDEQ

 Nos dias 31/08/2016 à 02/09/2016 aconte-
ceu no CREDEQ Aparecida de Goiânia– Prof. Jamil 
Issy a ação “Serviço Odontológico”, resultado de uma 
parceria com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia. O 
trailer do consultório odontológico, contou com um 
cirurgião-dentista e uma atendente, foram atendidos 
100% dos pacientes internados. Procedimentos rea-
lizados: Tiragem, obturação, restauração e limpeza. 
Foram encaminhadas para a rede de saúde bucal 20 
pacientes, todos com data, local de referência e tipo de 
tratamento especializado necessário.

6.7. EVENTO: DIA DA BELEZA

O CREDEQ Aparecida de Goiânia– Prof. Jamil 
Issy promoveu no dia 01 de setembro de 2016, a 
ação “Dia da beleza”. A equipe da embeleze realizou 
corte de cabelo e serviços de barbearia nos interes-
sados em mudar o visual. O objetivo do trabalho é 
elevar a autoestima dos pacientes proporcionando 
o bem-estar.  

FIGURA 17 - FONTE CREDEQ
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6.8. COLABORADORES DO CREDEQ VISITAM 
OBRAS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL LUZ DA 
VIDA

FIGURA 18 - FONTE CREDEQ

No dia 29 de agosto de 2016, uma equipe de pro-
fissionais do CREDEQ Aparecida de Goiânia– Prof. 
Jamil Issy, visitaram às obras mantidas pela Asso-
ciação Comunidade Luz da Vida. A visita teve por 
objetivo conhecer algumas das obras da Comuni-
dade Luz da Vida. 

A Associação Comunidade Luz da Vida que 
desenvolve, a quase duas décadas, diversos pro-
jetos sociais com foco na evangelização, além de 
ser referência em Goiás no tratamento da habilita-
ção e/ou reabilitação de pessoas com dependência 
química, e também é a responsável pela gestão do 
CREDEQ Aparecida de Goiânia – Prof. Jamil Issy.

6.9.  SPAIS REALIZA ATUALIZAÇÃO DO 
PROCESSO TERAPÊUTICO DO CREDEQ

 
FIGURA 19 - FONTE CREDEQ

No dia 05 de setembro de 2016 representantes 
da SPAIS e colaboradores do CREDEQ Aparecida de 
Goiânia – Prof. Jamil Issy se reuniram no auditório 
do hospital, para participar de uma atualização do 
processo terapêutico. 

6.10. SEMANA DA PÁTRIA

FIGURA 20 - FONTE CREDEQ

Em alusão ao Dia Nacional da Independência do 
Brasil, o CREDEQ Aparecida de Goiânia – Prof. Ja-
mil Issy promoveu no dia 05 de setembro de 2016, 
uma programação especial com a participação dos 
funcionários e pacientes. A ação permitiu vivenciar 
o clima de civismo e amor à Pátria.

6.11. SETEMBRO AMARELO

FIGURA 21 - FONTE CREDEQ

No dia 10 de setembro de 2016, foi realizada a 
palestra com o seguinte tema “Vida sim, apesar das 
dificuldades! ” 

O evento voltado para os familiares dos pacien-
tes, que teve como principal objetivo a prevenção ao 
suicídio e a defesa da vida. 
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6.12. SENAI REALIZA PALESTRA SOBRE 
CONSTRUÇÃO CIVIL

FIGURA 22 - FONTE CREDEQ

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai) em parceria com o CREDEQ Aparecida de 
Goiânia – Prof. Jamil Issy realizou no dia 06 de 
setembro a palestra sobre a Construção Civil aos 
pacientes.

6.13. AGR INSPECIONA CREDEQ

 
FIGURA 23 - FONTE CREDEQ

No dia 13 de setembro de 2016, uma equipe 
de profissionais da Agência Goiana de Regulação, 
Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos 
(AGR) realizou uma visita técnica. Os profissio-
nais foram acompanhados pela Diretoria e As-
sessoria Jurídica. A visita teve por objetivo infor-
mar sobre o início da fiscalização. 

6.14. PROFISSIONAIS DO CREDEQ VISITA O 
HGG 

FIGURA 24 - FONTE CREDEQ

No dia 16 de setembro de 2016, uma equipe 
de profissionais do CREDEQ Aparecida de Goiâ-
nia – Prof. Jamil Issy realizou uma visita técnica 

ao Hospital Geral de Goiânia (HGG). Os profissio-
nais foram recepcionados pela coordenadora do 
núcleo de planejamento e controle da qualidade 
do HGG, Robertta Francyelle, pela assessora de 
planejamento do Idtech, Tatiane Lemos, e pelo 
assessor de Tecnologia da Informação, Adonai 
Andrade entre outros profissionais que atuam 
nas áreas visitadas.

6.15. CREDEQ É VISITADO POR GESTORES 
DE POLITICA SOBRE DROGAS

 
FIGURA 25 - FONTE CREDEQ

O Centro de Referência e Excelência em De-
pendência Química (CREDEQ Aparecida de Goiânia 
– Prof. Jamil Issy) recebeu no dia 23 de setembro 
de 2016 a visita do presidente do Fórum Brasileiro 
de Gestores de Política sobres Drogas, Cloves Be-
nevides, que, também, é o secretário Executivo de 
Políticas de Prevenção à Violência do Estado de Ala-
goas com a finalidade de conhecer as instalações e 
o funcionamento do Hospital.

A visita técnica foi acompanhada pela diretora 
geral do Grupo Executivo de Enfrentamento às Dro-
gas (GEED), Ivânia Fernandes, a assessora do Con-
selho Estadual de Políticas sobre Drogas Marineusa 
Almeida Melo, e pela Agente técnica operacional do 
GEED, Meire Incarnação. 

6.16. PACIENTE APROVA TRATAMENTO NO 
CREDEQ

FIGURA 26 - FONTE CREDEQ

Paciente do Centro de Referência e Excelência 
em Dependência Química (CREDEQ Aparecida de 
Goiânia – Prof. Jamil Issy) recebe alta do tratamen-
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to, elogiando o protocolo terapêutico da instituição 
médica e agradecendo o apoio, o carinho e a dedi-
cação da equipe de multiprofissionais.

6.17. CREDEQ ATUALIZA DADOS NO CNES

A Gerência de Auditoria, Processamento da In-
formação da Secretaria de Estado da Saúde (Gapi/
SES) realizou uma visita técnica no dia 06 de outu-
bro de 2016, ao Centro de Referência e Excelência 
em Dependência Química (CREDEQ Aparecida de 
Goiânia – Prof. Jamil Issy), com o propósito de atu-
alizar o Cadastro Nacional e Estabelecimentos de 
Saúde (CNES). 

FIGURA 27 - FONTE CREDEQ

6.18. CREDEQ TEM EQUIPE DE BRIGADIS-
TAS CONTRA INCÊNDIO

 FIGURA 28 - FONTE CREDEQ

A partir de 11 de outubro de 2016 o Centro de 
Referência e Excelência em Dependência Química 
(CREDEQ Aparecida de Goiânia – Prof. Jamil Issy), 
passou a contar com uma equipe de brigadistas de 
emergência e incêndio, integrada por 14 pessoas do 
seu corpo funcional.

A organização e capacitação dessa unidade aten-
de a Norma Regulamentadora 23, do Ministério do 
Trabalho, e a Norma Técnica 17, do Corpo de Bom-
beiros de Goiás.

6.19. FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS   

FIGURA 30 - FONTE CREDEQ

Considerando por referência o Dia das Crianças, 
o Centro de Referência e Excelência em Dependên-
cia Química (CREDEQ Aparecida de Goiânia – Prof. 
Jamil Issy), distribuiu presentes, tanto aos filhos de 
pacientes da instituição, quanto a crianças de co-
munidades carentes de Aparecida de Goiânia, com 
o apoio do Conselho Tutelar.

A primeira entrega foi efetuada no sábado, dia 
8 de outubro de 2016, entre 9 e 11 horas, duran-
te a visita familiar aos pacientes em tratamento na 
unidade da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás 
(SES). Participaram da comemoração alusiva ao 
Dia das Crianças familiares dos pacientes (34 
adultos), 25 crianças e 24 pacientes, além da 
direção do CREDEQ, equipe multiprofissional 
(musicoterapeuta, assistência social, supervi-
são do RH e psicologia organizacional) e cola-
boradores da área administrativa.
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6.20. CREDEQ IMPLANTA PROJETO DAS 
HORTAS COM O APOIO DA EMATER 

 FIGURA 31- FONTE CREDEQ

O projeto é uma atividade terapêutica e, ainda, 
capacita profissionalmente os pacientes, o que au-
xilia no processo de reinserção social e no mercado 
de trabalho.

O cuidado diário de uma horta é incorporado ao 
projeto terapêutico do Centro de Referência e Exce-
lência em Dependência Química (CREDEQ Apareci-
da de Goiânia – Prof. Jamil Issy), com o propósito de 
auxiliar no processo de reabilitação dos pacientes. 
A iniciativa, que é desenvolvida pelo setor de tera-
pia ocupacional, recebe o apoio técnico do escritó-
rio local da Agência Goiana de Assistência Técnica, 
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater 
Aparecida de Goiânia).

 FIGURA 32  - FONTE CREDEQ 

A Emater está disponibilizando suporte profis-
sional, o qual auxilia e orienta a implantação do 
projeto, e cursos profissionalizantes, nos quais os 
pacientes aprendem técnicas de horticultura, as 
quais poderão auxiliá-los no processo de reinser-
ção social e no mercado de trabalho.

O Projeto Horta, também, é uma atividade terapêu-
tica, supervisionada pelo setor de terapia ocupacional 
de cada UTR. A participação nessa terapia é opcional, 
pois se é respeitada a restrição de cada paciente, fa-
zendo com que o projeto terapêutico singular do pa-
ciente esteja em constante adaptação.

6.21. COMEÇA A FUNCIONAR OUVIDORIA 
NO CREDEQ 

 FIGURA 33 - FONTE CREDEQ

Dia 21 de outubro de 2016, começou a funcio-
nar no CREDEQ Aparecida de Goiânia – Prof. Jamil 
Issy, a Ouvidoria, que será um canal de comunica-
ção e mediação entre a instituição e os seus pacien-
tes. Por esse espaço, o interno poderá manifestar 
suas críticas, obter informações, expor sugestões e 
apresentar denúncias e elogios quanto aos serviços 
prestados pelo CREDEQ.

6.22. POSSE DOS NOVOS INTEGRANTES DA 
CIPA

 
 FIGURA 34 - FONTE CREDEQ

A capacitação foi realizada pelo Serviço Especia-
lizado de Engenharia de Segurança e Medicina do 
Trabalho – SESMT/ CREDEQ Aparecida de Goiânia 
– Prof. Jamil Issy em 26 de outubro de 2016, com o 
propósito de qualificar os novos dirigentes com no-
ções básicas sobre combate a incêndio, primeiros 
socorros, doenças do trabalho, entre outros temas. 
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Além de conhecerem melhor sobre as atividades 
que são atribuídas, normas regulamentadoras, er-
gonomia, entre outras questões.

6.23. VACINAÇÃO

A primeira ação da nova diretoria da CIPA/ CRE-
DEQ Aparecida de Goiânia – Prof. Jamil Issy aconte-
ceu no dia 25 de outubro de 2016, com a vacinação 
de todos os colaboradores. Com o apoio da Secreta-
ria da Saúde de Aparecida de Goiânia, cerca de 60% 
dos colaboradores da Instituição de saúde foram 
imunizados contra Hepatite B, Difteria e Téta-
no, Febre Amarela e Influenza.

6.24. CREDEQ TEM METAS CONTRATUAIS 
MONITORADAS 

 
FIGURA 35 - FONTE CREDEQ

CREDEQ Aparecida de Goiânia – Prof. Jamil 
Issy recebeu no dia 26 de outubro de 2016 a vi-
sita da equipe da Superintendência de Controle 
Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saú-
de da Secretaria de Estado da Saúde em Goiás 
(COMFIC/GEFIC/SES-GO), que realizará o moni-
toramento das metas contratuais e, posterior, 
elaboração de relatório.

6.25. PALESTRA SOBRE CANCER DE MAMA 
ATRAI PÚBLICO FEMININO 

   FIGURA 36 - FONTE CREDEQ 

O público feminino do Centro de Referência e 
Excelência em Dependência Química (CREDEQ Apa-
recida de Goiânia – Prof. Jamil Issy), participou da 
palestra sobre câncer de mama, proferida pela 
supervisora de Enfermagem do CREDEQ, Moana 
Salviano Neto em 28 de outubro de 2016.

 FIGURA 37 - FONTE CREDEQ

 

6.26. CREDEQ REALIZA VISITA TÉCNICA NO 
HDS

 FIGURA 38 - FONTE CREDEQ 

No dia 03 de novembro de 2016, os setores de 
Planejamento e Faturamento do Centro de Referên-
cia e Excelência em Dependência Química (CREDEQ 
Aparecida de Goiânia – Prof. Jamil Issy), realizaram 
uma visita técnica ao Hospital de Dermatologia 
Sanitária e Reabilitação Santa Marta (HDS), com o 
propósito de atualizarem conhecimento na área de 
faturamento.

6.27.  SMTA REALIZA SINALIZAÇÃO NO 
CREDEQ

Dia 10 de novembro de 2016 a Superintendên-
cia Municipal de Trânsito de Aparecida de Goiânia 
(SMTA) realizou um trabalho de sinalização gráfica 
horizontal no Centro de Referência e Excelência em 
Dependência Química (CREDEQ Aparecida de Goiâ-
nia – Prof. Jamil Issy).

A sinalização tem por objetivo controlar, adver-
tir, orientar e informar os usuários do CREDEQ Apa-
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recida de Goiânia – Prof. Jamil Issy, organizando o 
fluxo de veículos e pedestres, de modo a aumentar 
a segurança e fluidez do trânsito, ordenar o fluxo 
do tráfego, canalizar e orientar os usuários da via. 
A sinalização horizontal, também, está destacando 
advertências e indicações de prioridades, como os 
símbolos em áreas especiais de estacionamento, 
ou de parada para embarque e desembarque. 

  
FIGURA 39 - FONTE CREDEQ

 

6.28. CREDEQ E GEED DISCUTEM UMA REDE 
DE ENFRENTAMENTO

Os setores de Planejamento e Assistência 
Social do Centro de Referência e Excelência em 
Dependência Química (CREDEQ Aparecida de 
Goiânia – Prof. Jamil Issy), no dia 16 de novem-
bro de 2016,  visitaram a diretora geral do Grupo 
Executivo de Enfrentamento às Drogas do Estado 
de Goiás (GEED), Ivânia Alves Fernandes,  e pre-
sidente do Conselho Estadual de Políticas Sobre 
Drogas do Estado de Goiás, com o propósito de 
conhecerem os projetos e programas em desen-
volvimento no órgão estadual. 

FIGURA 40 - FONTE CREDEQ

6.29. SECRETÁRIO DO ESPORTE DE APARE-
CIDA DE GOIÂNIA VISITA O CREDEQ

 FIGURA 41- FONTE CREDEQ

“ Impressionante! ”. Está foi a definição dada pelo 
titular da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e 
Juventude de Aparecida de Goiânia, Geferson Ara-
gão, ao visitar as instalações do Centro de Referên-
cia e Excelência em Dependência Química (CREDEQ 
Aparecida de Goiânia – Prof. Jamil Issy) em 17 de 
novembro de 2016. 

6.30. CREDEQ TENTA PARCERIA COM A SE-
CRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOIÂ-
NIA

 FIGURA 42 - FONTE CREDEQ 

Dia 17 de novembro de 2016, os setores de Pla-
nejamento e Assistência Social do Centro de Refe-
rência e Excelência em Dependência Química, (CRE-
DEQ Aparecida de Goiânia – Prof. Jamil Issy), se 
reuniram com uma equipe da Secretaria Municipal 
de Assistência Social de Goiânia (Semas), para fe-
char uma parceria e possibilitar o acompanhamen-
to dos pacientes e seus familiares pelo setor social 
da capital.  

Nosso foco é na otimização do trabalho em 
rede, pois assim se consegue uma maior garantia 
no atendimento e no acompanhamento nas áreas 
de saúde e assistência social aos pacientes inter-
no e familiares destes, durante e após o período 
de internação.
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6.31. CREDEQ REUNE COLABORADORES 
PELO NOVEMBRO AZUL

   FIGURA 43 - FONTE CREDEQ

Uma palestra realizada dia 17 de novembro de 
2016, no CREDEQ Aparecida de Goiânia – Prof. Ja-
mil Issy, tratou sobre a importância da prevenção 
ao câncer de próstata, que é o segundo mais co-
mum entre os homens (atrás apenas do câncer de 
pele não-melanoma). A palestra foi proferida pela 
médica convidada Mariela Sapoeana Vianna.

6.32. DIA DA BELEZA

 FIGURA 44 - FONTE CREDEQ 

Todos os pacientes do CREDEQ Aparecida de 
Goiânia – Prof. Jamil Issy foram atendidos dia 30 de 
novembro de 2016, por 18 profissionais e um pro-
fessor, que disponibilizaram serviços de barbearia 
e corte de cabelo. A coordenação da equipe, assim 
como da unidade de ensino em Aparecida de Goiâ-
nia, é de Hitler Lynce, EMBELEZZE.

6.33. REUNIÃO DA CIPA

 FIGURA 45 - FONTE CREDEQ 

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA) do CREDEQ Aparecida de Goiânia – Prof. Ja-
mil Issy se reuniu em 25 de novembro de 2016 para 
elaborar os mapas de riscos por setor e por função 
na instituição de saúde. A divisão, tanto de trabalho, 
quanto de grupos atuantes, aconteceu na primeira 
reunião da entidade. 

6.34. COMISSÃO ORGANIZADORA REUNE 
PARA DISCUTIR A FESTA NATALINA

 FIGURA 46 - FONTE CREDEQ 

25 de novembro de 2016 foi o dia em que a 
comissão esteve reunida para tratar das festivi-
dades natalinas, previstas para acontecerem na 
parte externa da Ala Masculina do CREDEQ Apa-
recida de Goiânia – Prof. Jamil Issy, que conta-
ram com a apresentação musical dos internos, 
apresentação de vídeo-retrospectiva com ações 
desenvolvidas pela unidade de saúde e exibição 
do Coral Voz Solidária da Organização das Volun-
tárias de Goiás (OVG).



JUNHO / DEZEMBRO 201638

RELATÓRIO GERENCIAL E DE ATIVIDADES

6.35. AGEL ENTREGA MATERIAL ESPORTI-
VO AO CREDEQ

 FIGURA 47 - FONTE CREDEQ

Com objetivo de fortalecer, valorizar e difundir o 
futebol masculino amador, a Superintendência Exe-
cutiva de Esporte e Lazer (Agel), ligada à Secretaria 
da Educação (Seduce), fez uma entrega de materiais 
esportivos ao Centro de Referência e Excelência em 
Dependência Química (CREDEQ Aparecida de Goiâ-
nia – Prof. Jamil Issy). A entrega, feita pelo supe-
rintende Isvami Vieira Júnior (centro da foto), acon-
teceu na sede da Agel, em Goiânia, durante uma 
visita técnica do diretor Administrativo e Financeiro 
do CREDEQ, Francisco de Assis (à esquerda), e a 
assessora de Planejamento da instituição, Daianny 
Barbosa (à direita) em 29 de novembro de 2016.

6.36. ZEZÉ DI CAMAGO VISITA CREDEQ

   FIGURA 48 - FONTE CREDEQ

Seis anos depois de apadrinhar o conceito CRE-
DEQ para tratamento público e gratuito da depen-
dência química, o cantor sertanejo Zezé di Camargo, 
que faz parte da dupla Zezé di Camargo & Luciano, 
conheceu o primeiro Centro de Referência e Exce-
lência em Dependência Química (CREDEQ Apareci-
da de Goiânia – Prof. Jamil Issy) Durante a visita, o 
artista foi recepcionado pelo titular da Secretaria de 
Estado da Saúde de Goiás (SES), Leonardo Vilela, 
pelo superintendente executivo de Esporte e Lazer 
(Agel), Isvami Vieira Júnior, e pelo diretor Geral do 
CREDEQ, Cleison Rodrigues da Silva, que represen-
tou a diretoria da instituição de saúde.

FIGURA 49 - FONTE CREDEQ

Na oportunidade, o cantor entregou dois jogos 
completos de uniforme de futebol aos pacientes, 
com os quais cantou “É o Amor”, a música de 
1991 que guinou ele e o irmão ao primeiro lugar 
no hit parade e os fez ganhar um disco de platina 
duplo por 750 mil cópias. “ Em seguida autogra-
fou camisetas, pousou para fotos e arriscou al-
guns passes de futebol na quadra de esporte do 
CREDEQ – Prof. Jamil Issy.
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Visivelmente emocionado, o interprete sertanejo 
se disse surpreso com a arquitetura da unidade de 
saúde, que é ligada a SES, além de estar impressio-
nado com os relatos de humanidade e profissiona-
lismo dos pacientes sobre o tratamento dispensado 
pelo CREDEQ Aparecida de Goiânia – Prof. Jamil 
Issy dizendo-se satisfeito por teu seu nome ligado 
a “uma instituição do porte do CREDEQ”, Zezé di 
Camargo comparou a unidade de saúde ao “padrão 
Einstein”, uma alusão ao Hospital Israelita Albert 
Einstein, com sede na capital de São Paulo, criado 
há 60 anos e considerado uma referência em quali-
dade da prática médica.

Durante a visita, o secretário Leonardo Vilela ex-
plicou o processo de implantação do CREDEQ Apa-
recida de Goiânia – Prof. Jamil Issy, enquanto ca-
minhava pelo complexo de saúde, adiantando que 
mais cinco unidades estão em fase de construção 
em Goiás. 

Durante os 60 minutos em que permaneceu na 
unidade estadual entregando jogos completos de 
uniformes de futebol aos internos, visitando o espa-
ço terapêutico, arriscando alguns passos de futebol 
e conhecendo as obras beneficentes gerenciadas, 
há 19 anos, pela Associação Comunidade Luz da 
Vida, reconhecida por sua experiência no tratamen-
to da dependência química e, ainda, responsável 
pela administração do CREDEQ Aparecida de Goi-
ânia – Prof. Jamil Issy, Zezé di Camargo manteve 
contato direto e intimista com os pacientes.

Durante o encontro com eles, o cantor aconselhou, 
ouviu depoimento de um ex-dependente e cantou. 

6.37. EMATER CERTIFICA PACIENTES E CO-
LABORADORES DO CREDEQ

A Agência Goiana de Assistência Técnica, Exten-
são Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) certifi-
ca 25 pacientes do Centro de Referência e Excelên-
cia em Dependência Química (CREDEQ Aparecida 
de Goiânia – Prof. Jamil Issy), por participarem do 
curso de Olericultura (cultivo de hortaliças), entre 
os dias 7 e 10 de novembro de 2016.

A entrega do documento aconteceu no Anfiteatro 
de Musicoterapia da Ala Adulta Masculina, na ma-
nhã desta terça-feira (6). O diploma foi outorgado a 
25 pacientes, pelo diretor de Assistência Técnica e 
Extensão Rural da Emater, Antelmo Teixeira Alves. 
O curso, com oito horas de duração, foi ministrado 
por Antônio Ribeiro de Campos, responsável pelo 
Escritório de Aparecida de Goiânia da Emater.

 FIGURA 50 - (FOTO: LARYSSA CARVALHO/EMATER)

Neste primeiro ciclo de capacitação, estão sen-
do criadas duas hortas, com 12 canteiros de apro-
ximadamente quatro metros cada. As hortas são 
cultivadas em função de cada Unidade Terapêutica 
Residencial (UTR). A princípio serão plantadas hor-
taliças, tubérculos e plantas medicinais. A previsão 
para a colheita é de 45 dias, ou seja, por volta da 
época do Natal. Vale ressaltar que a parceria com a 
Emater prevê, ainda, a viabilização de outros proje-
tos, como o do Pomar, o da Lavoura Urbana e o do 
Quintal Legal.

 FIGURA 51 - FONTE CREDEQ 

6.38. JUSTIÇA TERAPÊUTICA VISITA O CRE-
DEQ

 FIGURA 52 - FONTE CREDEQ 
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No dia 09 de dezembro de 2016 a coordenadora-
-geral do Programa Justiça Terapêutica, juíza Maria 
Umbelina Zorzetti, conhece o Centro de Referência 
e Excelência em Dependência Química (CREDEQ 
Aparecida de Goiânia – Prof. Jamil Issy), e se diz 
impressionada com a estrutura arquitetônica do 
espaço, assim como com a proposta conceitual da 
unidade de saúde, que é ligada a Secretaria de Es-
tado da Saúde de Goiás (SES).

6.39. PARTIDA DE FUTEBOL REALIZADA NO 
CENTRO OLIMPICO DE APARECIDA DE GOIÂ-
NIA

 FIGURA 53 - FONTE CREDEQ 

Em 7 a 4, foi assim que terminou a partida de fu-
tebol disputada no dia 12 de dezembro de 2016, por 
pacientes e colaboradores do Centro de Referência 
e Excelência em Dependência Química (CREDEQ 
Aparecida de Goiânia – Prof. Jamil Issy). A partida 
teve uma hora de duração e foi disputada no campo 
de futebol no Centro Olímpico da Unidade. 

 FIGURA 54 - A PREMIAÇÃO FOI CEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E 
LAZER, ASSIM COMO UNIFORME E MATERIAL ESPORTIVO PELA AGEL(FOTO: DIVULGAÇÃO)

O evento esportivo teve por propósito a integra-
ção, o estreitamento dos vínculos e a restauração 
da saúde e do bem-estar físico e mental de todas as 
pessoas envolvidas no acontecimento.

6.40. EMATER CERTIFICA PACIENTES E CO-
LABORADORES DO CREDEQ

 FIGURA 55 - FONTE CREDEQ 

A Agência Goiana de Assistência Técnica, Exten-
são Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) certi-
ficou 25 pacientes do Centro de Referência e Exce-
lência em Dependência Química (CREDEQ Aparecida 
de Goiânia – Prof. Jamil Issy), por participarem do 
curso de Olericultura (cultivo de hortaliças), entre 
os dias 7 e 10 de novembro deste ano.

A entrega do documento aconteceu no Anfiteatro 
de Musicoterapia da Ala Adulta Masculina, na ma-
nhã desta terça-feira (6). O diploma foi outorgado a 
25 pacientes, pelo diretor de Assistência Técnica e 
Extensão Rural da Emater, Antelmo Teixeira Alves. 
O curso, com oito horas de duração, foi ministrado 
por Antônio Ribeiro de Campos, responsável pelo 
Escritório de Aparecida de Goiânia da Emater.

6.41. PALESTRA SOBRE LIDERANÇA

FIGURA 56 - FONTE CREDEQ

O Centro de Referência e Excelência em Depen-
dência Química (CREDEQ Aparecida de Goiânia – Prof. 
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Jamil Issy), reúne em um mesmo espaço Diretores, 
Supervisores, Gerentes e Assessores para ouvirem a 
palestra “Liderança e motivação em um ambiente de 
crescimento”, que ocorreu no dia 19 de dezembro de 
2016, proferida pela professora Deusilene Leão.

 

6.42. CREDEQ CELEBRA NATAL COM PA-
CIENTES E COLABORADORES

 FIGURA 57 - FONTE CREDEQ 

Durante quatro horas, pacientes, colaboradores 
e diretoria do Centro de Referência e Excelência em 
Dependência Química (CREDEQ Aparecida de Goiâ-
nia – Prof. Jamil Issy), estiveram reunidos para ce-
lebrarem no dia 20 de dezembro, o Natal 2016 da 
instituição, que é administrada pela Associação Co-
munidade Luz da Vida.

Para manifestar gratidão e desejar boas-festas, 
o diretor geral da instituição de saúde, Cleison Ro-
drigues, reconheceu o empenho dos colaboradores, 
tanto administrativo, quanto clínico, na implemen-
tação e desenvolvimento qualitativo do protocolo 
terapêutico.

Em seguida, aconteceu a apresentação do show 
do Coral Voz Solidária da Organização das Voluntárias 
de Goiás (OVG), regido por Vasti Silva. Criado há nove 
anos, o coral é formado, atualmente, por 11 colabo-
radoras da OVG. Durante quase 20 minutos, o coral 
interpretou quatro canções – Natal Branco, O 1º Natal, 
Glória e Feliz Natal, sendo aplaudido de pé.

 FIGURA 58 - FONTE CREDEQ 

E nesse cenário de construção de novos horizon-
tes, um grupo de pacientes, capitaneados pela musi-
coterapeuta, Fabrícia Santos Santana, interpretaram 

cinco canções – Tente outra vez (Raul Seixas), É 
preciso saber viver (Titãs), Pais e filhos (Legião Ur-
bana), Pescador de ilusões (Rappa) e A marca da 
promessa (Ministério Trazendo a Arca) –, sendo 
muito ovacionados ao final. Esbanjando simpatia, 
os pacientes se alternaram entre músicas e leituras 
de agradecimento ao tratamento recebido. 

FIGURA 59 - FONTE CREDEQ

De acordo com Fabrícia Santana, a inclusão da 
arte, em especial a música, no protocolo terapêu-
tico tem possibilitado o desenvolvimento da auto-
confiança entre os pacientes, assim como o for-
talecimento da personalidade e o aprendizado do 
trabalho com o outro. “A musicoterapia restabelece 
funções e desenvolve potenciais por meio da músi-
ca, ajuda no tratamento porque resgata a história 
do paciente, fortalecendo sua identidade por meio 
de relações sonoro-musicais e diminuindo sua an-
siedade”, explica a Fabrícia Santana.

 Encerrando a celebração, o diretor Adminis-
trativo e Financeiro CREDEQ Aparecida de Goiânia 
– Prof. Jamil Issy, Francisco de Assis, agradeceu a 
presença de todos, adiantando que o fortalecimen-
to nas relações interpessoais entre colaboradores e 
diretoria será um dos responsáveis pelo aperfeiço-
amento do trabalho de acolhimento dos pacientes. 
“Nosso foco tem que ser sempre o paciente, a sua 
recuperação e a sua consagração familiar. Do con-
trário não teremos sucesso”.

Antes que a ceia natalina, preparada pelo setor 
nutricional do CREDEQ Aparecida de Goiânia – Prof. 
Jamil Issy, fosse servida, o mestre de cerimônia, 
Cleydson Lima, anunciou a chegada do Papai Noel, 
que entrou no espaço em um patinete. Bastante 
aplaudido, o ícone natalino foi acercado pelo públi-
co, interessado em eternizar o momento com fotos

6.43. EVANGÉLICOS INICIAM TRATAMENTO 
ESPIRITUAL NO CREDEQ

Religiosos evangélicos começam a prestar as-
sistência espiritual e humanitária aos pacientes do 
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Centro de Referência e Excelência em Dependência 
Química (CREDEQ Aparecida de Goiânia – Prof. Ja-
mil Issy), a partir do dia 7 de janeiro de 2017, no 
período vespertino.

O Discipulado, que é um grupo de missão, será 
composto por oito pessoas e capitaneado pelo 
presbítero Robson. Ligado à Assembleia de Deus 
de Campinas, com sede na Cidade Livre, em Apa-
recida de Goiânia, os evangélicos estarão presentes 
no CREDEQ Aparecida de Goiânia – Prof. Jamil Issy 
y todos os sábados, a partir das 15 horas.

De acordo com o diretor geral da unidade, que 
é ligada à Secretaria de Estado da Saúde de Goiás 
(SES), Cleison Rodrigues, o serviço religioso na uni-
dade de saúde tende a produzir bem-estar prático, 
emocional e físico. Para ele, os religiosos e os lei-
gos desempenham papel de apoio e fortalecimento 
dos pacientes.

O atendimento espiritual ecumênico tem sido pau-
latinamente implantado no CREDEQ Aparecida de Goi-
ânia – Prof. Jamil Issy, tendo iniciado com as ações 
da irmã Raquel Ferreira Lemes, que pertence a ordem 
católica das Servas da Transfiguração. Semanalmen-
te, a religiosa promove a Celebração da Palavra aos 
pacientes, além de conversar individualmente com 
quem a procura, solicitando assistência religiosa.

O diretor Cleison Rodrigues esclarece que as 
denominações religiosas interessadas em desen-
volverem ações espirituais no CREDEQ Apareci-
da de Goiânia – Prof. Jamil Issy podem procurar a 
administração. A unidade de saúde dispõe de três 
capelas, onde podem ser utilizadas para serviços 
religiosos.

6.44. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Associação Comunidade Luz da Vida, gestora 
do CREDEQ Aparecida de Goiânia – Prof. Jamil Issy 
desenvolve ações e esforços com intuito de apre-
sentar excelência no tratamento ao dependente 
químico e em atendimento aos preceitos contratu-
ais neste relatório de atividades.

O referido de atividades teve como objetivo re-
gistrar o histórico de ações realizadas pela equipe 
do CREDEQ Aparecida de Goiânia – Prof. Jamil Issy, 
período junho/2016 a dezembro/2016. A todos os 
que contribuíram, direta ou indiretamente, para a 
realização das atividades do CREDEQ, o nosso mui-
to obrigado. 



O presente relatório foi aprovado em Reunião do Conselho de Administração, conforme disposi-
ções estatutárias em vigência.
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