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INTRODUÇÃO 

Diante da crescente demanda e da gravidade do problema do crack, álcool e outras drogas, o 

Governo do Estado de Goiás, considerou que além de prestar apoio técnico e financeiro aos 

municípios, também era necessário assumir um serviço de referência na atenção à pessoas 

gravemente comprometidas pelo uso de drogas, para os quais os recursos das redes 

municipais não tenham apresentado a devida resolutividade, conforme estabelecido no art. 17, 

inciso III, da Lei 8.080/90, a saber: 

 

Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:  

VIII - em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de 

insumos e equipamentos para a saúde. 

 

Surgiu, então, a proposta de governo para a implantação do I Centro de Referência e 

Excelência em Dependência Química do Estado de Goiás - CREDEQ Prof. Jamil Issy, que 

constitui um serviço especializado, diferenciado quanto à sua proposta terapêutica e 

efetividade na atenção à saúde de pessoas gravemente comprometidas pelo uso de crack, 

álcool e outras drogas. 

 

1. VALORES DO SERVIÇO 

O trabalho do CREDEQ Prof. Jamil Issy está fundamentado nas seguintes bases: 

• Priorização da pessoa, sua individualidade e autonomia; 

• Valorização do corpo de colaboradores, sua experiência e conhecimento;  

• Educação, formação continuada e disponibilização do conhecimento; 

• Trabalho em rede na busca de soluções inovadoras e eficientes. 

 

2. OBJETIVOS DO SERVIÇO 

Os objetivos visam à assistência aos pacientes e suas famílias bem como atividades de 

qualificação de profissionais da área da saúde e pesquisa sobre a temática da Dependência 

Química, sendo: 

• Oferecer assistência à saúde de forma qualificada e humanizada; 

• Disponibilizar um serviço de referência especializado com profissionais capacitados e 

comprometidos com o atendimento integral ao paciente; 

• Atuar de forma integrada aos demais dispositivos de atendimento da Rede de Atenção 

Psicossocial- RAPS;  
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• Facilitar e proporcionar a adesão e continuidade ao tratamento, por parte do paciente e de 

sua família, dentro e fora do CREDEQ Prof. Jamil Issy, por meio do acolhimento 

diferenciado, da escuta empática e do respeito aos direitos individuais e humanos;  

• Desenvolver novas propostas de intervenção, orientadas pela abordagem biopsicossocial; 

• Alcançar efetividade no tratamento e na reinserção social;  

• Incentivar a articulação de dispositivos da rede inter-setorial (saúde, educação, assistência 

social, cultura e lazer, esporte, trabalho, etc.) de forma integrada ampliando as possibilidades 

de reinserção social e compartilhando a responsabilidade pelo paciente; 

• Promover educação permanente dos profissionais do Sistema Único de Saúde do Estado de 

Goiás, SUS, bem como da rede inter-setorial, instrumentalizando-os para oferecer cuidados 

qualificado e efetivo a saúde do usuário de crack, álcool e outras drogas, contribuindo e 

favorecendo o atendimento integral no Estado; 

• Produzir e disponibilizar informações sobre direitos sociais e individuais dos pacientes, 

acesso a programas de prevenção e tratamento disponíveis na RAPS, favorecendo a cidadania 

e a inclusão social dos pacientes; 

• Fomentar a pesquisa na área de epidemiologia, prevenção, tratamento e reabilitação aos 

usuários de crack, álcool e outras drogas em parceria com as Instituições de Ensino Superior 

do Estado de Goiás e outras interessadas.  

PERFIL DO HOSPITAL 

O CREDEQ Jamil Issy busca atender a crianças, adolescentes, adultos, idosos, gestantes, 

puérperas que necessitem de tratamento de alta complexidade, devido a grave 

comprometimento biopsicossocial pelo uso de crack, álcool e outras drogas, para os quais os 

recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes no momento. O tratamento está 

dividido em duas modalidades, sendo: 

 Modalidade ambulatorial: crianças, adolescentes, adultos, idosos, gestantes, puérperas. 

 Modalidade internação: adultos, idosos, gestantes, puérperas. 

GESTÃO 

GESTÃO DAS FINANÇAS 

1. GESTÃO 

É de competência da Gerência Financeira com anuência da Superintendência Executiva, 

decidir sobre os pagamentos e gastos ocorridos em todos os setores e gerências da Unidade, 

conforme demonstramos na planilha abaixo: 
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Planilha Financeira Dezembro 2020 

Conta Dezembro/20 Anual 

Caixa Econômica Federal C/C 2752-0  R$ 1.114.291,87   R$  2.011.365,44  

Aplicações Caixa Econômica Federal C/A 2752-0  R$ -   R$  8.902.965,48  

Poupança caixa Econômica Federal C/P 85504-7  R$  268.222,03   R$  200.000,00  

Caixa   R$ -     R$    -    

Total do Saldo Anterior  R$ 1.382.513,90   R$ 11.114.330,92  

 ENTRADAS EM CONTA CORRENTE  

Repasse  R$  1.865.000,04   R$ 29.133.847,44  

Rendimentos sobre Aplicações Financeiras  R$ 739,45   R$ 10.208,69  

Recuperação de Despesas  R$ 8.093,21   R$ 139.334,08  

Aporte Caixa   R$ 20.132,73   R$ 53.254,02  

Receitas não Governamentais (Doações)  R$ -     R$ 1.000,00  

Subtotal  de Entradas  R$ 1.893.965,43   R$ 29.337.644,23  

Total Entradas   R$ 1.893.965,43   R$  29.337.644,23  

Disponível no Mês  R$ 3.276.479,33   R$ 40.451.975,15  

  

Despesas com Pessoal  R$ 1.194.819,83   R$  11.711.227,70  

Serviços  R$  34.188,97   R$ 3.727.500,98  

Materiais  R$  17.053,97   R$ 1.127.196,58  

Investimentos  R$  -     R$ 200.000,00  

Concessionárias (Água, Luz e telefonia)  R$ 19.221,73   R$ 166.133,07  

Tributos, taxas e Contribuições  R$ 60.636,40   R$  6.172.546,45  

Rescisões Trabalhistas  R$ 64.422,48   R$  502.327,92  

Aporte de caixa - (Fundo Fixo)  R$ 20.132,73   R$  53.254,02  

Despesas com Viagem  R$   -     R$  -    

Bloqueio Judicial  R$ -     R$    -    

Encargos Sobre Folha de Pagamento  R$ 1.011.951,86   R$ 4.997.730,41  

 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista   R$   -     R$ 29.749,12  

Total de Saídas  R$  2.422.427,97   R$  28.687.666,25  

Saldo Final R$  854.051,36  R$  11.764.308,90  
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2. ATIVIDADES 

O sistema de Controle de Gastos visa propiciar ao CREDEQ um instrumento básico para 

elaboração, planejamento e controle, especificamente quanto à:  

 Elaboração da previsão de gastos decorrentes da implementação de ações previstas no 

Quadro de Metas e Indicadores do Contrato de Gestão; 

 Execução do Controle de Gastos; 

 Elaboração de relatórios gerenciais, analisando as necessidades de reformulação no 

planejamento de gastos conforme planejamento estratégico; 

 Enviar para SES prestação de contas D+1 diariamente no sistema SIPEF; 

 Encaminhar, dia primeiro de cada mês, extratos bancários para CAC e Contabilidade; 

 Encaminhar, dia primeiro de cada mês, relatório de estoque do almoxarifado e farmácia 

para a contabilidade; 

 Enviar todo dia 20 de cada mês, prestação de contas mensal no sistema SIPEF; 

 Enviar até dia 20 de cada mês, Kit contábil para CAC e para Secretaria Geral; 

 Enviar até dia 20 de cada mês, planilha de RH de colaboradores e dirigentes para GEFIC; 

 Elaborar previsão de valores para RH e encargos, informando na planilha, folha de 

pagamento, tarifas (água e energia), encargos de folha (FGTS, INSS, PIS e imposto de 

Renda), encargos de terceiros (INSS, PIS E Imposto de Renda) e Contribuição Sindical. 

GESTÃO PATRIMONIAL 

1. GESTÃO 

Realização de atividades do patrimônio no mês de dezembro: 

 
 Objetivos da gestão Patrimonial 

  Cumprir o que consta em nosso contrato de Gestão de modo que todos os móveis e 

equipamentos estejam em perfeitas condições de uso; 

  Manter o inventário atualizado a fim de atender qualquer solicitação dos órgãos 

fiscalizadores, SES-GO. 
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Compreendemos que cumprindo estas demandas conseguimos auxiliar todos os profissionais 

a ter um melhor desempenho em suas funções e prestarem atendimento de melhor qualidade 

aos pacientes.                         

2. ATIVIDADES REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2020  

 Acionamento de manutenção interna – serviços de reparos com bens imobilizados 

repassados para empresa terceirizada de manutenção;  

 Acionamento de manutenção externa – serviços de reparos com bens imobilizados que 

demandam conhecimento técnico e específico;  

 Transferências de bens – movimentação de bens de um departamento para outro conforme 

solicitação do gestor;  

 Ocorrências – incidentes com bens;  

 Saídas externas – saídas para Secretaria de Saúde e/ou assistência técnica; 

 Atualizada a planilha de aquisição de bens – prestação mensal enviada para contabilidade; 

 Tombamento de bens- (aquisição de novos bens); 

 Auditoria Work 7 – realizado acompanhamento de auditoria externa na unidade; 

 Inventário realizado conforme RQ 078, cronograma de conferência anual no núcleo 

ambulatório infanto juvenil, (conferência de todos os bens imobilizados a fim de verificar se 

os mesmos se encontram em seu lugar de origem e estado de conservação). 

GESTÃO DE PESSOAS 

 GESTÃO 

 Índice de Turnover – dezembro 2020 

 

1. ATIVIDADES 

 Admissão e rescisão de colaboradores; 

 Processamento de férias e da folha de pagamento; 

 Conferência e acompanhamento de exames admissionais, demissionais e periódicos; 

 Encaminhamento de documentos a pagar para o Financeiro; 

 Aquisição de vale transporte e atendimento aos colaboradores.  
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GESTÃO DE MATERIAIS 

1. GESTÃO 

 Comparativo de estoque do almoxarifado 

 
 Comparativo do estoque da farmácia – materiais e medicamentos de uso do paciente 

 
 Identificação da produção de Kits de medicamentos  
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OBS: As devoluções ocorrem nos casos em que pacientes recebem alta antes do programado, 

seja alta melhorada, administrativa ou por abandono. 

2. ATIVIDADES 

 Montagem de kits de medicamentos segundo prescrições médicas: monta-se para cada 

paciente um kit de medicação diário. Dentre a montagem de kits, incluem-se alterações de 

acordo com a necessidade de cada paciente solicitadas à farmácia mediante prescrição 

médica; 

 Unitarização de comprimidos: a farmácia fraciona os comprimidos, colocando cada 

comprimido em embalagem separada, identificados com etiqueta de código de barras, 

descrição do medicamento, data de validade e lote da medicação. Esse serviço é a base para a 

confecção de kits e dispensação de medicamentos de forma unitarizada; 

 Organização de estoque e prateleiras;  

 Treinamento sistema MV- Implantação; 

 Dispensação de medicamentos avulsos segundo prescrições médicas; 

 Devoluções de medicamentos; 

 Dispensação de materiais segundo necessidade da clínica; 

 Conferência e contagem de estoque; 

 Solicitação de compras de materiais e medicamentos segundo a necessidade da clínica e 

controle de estoque; 

 Registro de temperatura; 

 Conferência e entrega de kits junto à equipe de enfermagem; 

 Elaboração de relatórios de intercorrências e erros de medicação para o núcleo de 

segurança do paciente - NSP; 

 Serviço de controle de infecção relacionada ao uso de antimicrobianos; 

 Atualização de livros de registro de medicamentos, segundo a RDC 344;  

 Conferência de estoque junto à auditoria externa. 

GESTÃO DE INFRAESTRUTURA 

1. GESTÃO 

A gestão de infraestrutura atua com a realização de manutenções preventivas e corretivas, 

além de obras e melhoramentos na infraestrutura. 

2. ATIVIDADES 

Foram realizadas manutenções preventivas e corretivas em todas as áreas do CREDEQ, como: 
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 Preventivas: 

 Revisão nas partes elétricas; 

 Limpeza nas caixas de gordura das copas; 

 Limpeza nas caixas sifonadas (ralos); 

 Inspeção quinzenal no grupo gerador; 

 Manutenção preventiva nos armários; 

 Manutenção nas portas, portais, dobradiças, fechaduras, chaves e molas de fechar; 

 Manutenção dos bebedouros e filtros. 

 Corretivas:  

 Reparo nas redes hidráulicas, troca de torneira e reparo de válvulas, troca de chuveiro, 

ducha higiênica;  

 Troca de lâmpadas; 

 Reparos na rede elétrica; 

 Manutenção corretiva nos bebedouros e filtros; 

 Manutenção corretiva nos armários; 

 Manutenção de sanitários – desentupimento; 

 Reparos nas portas dos quartos das UTR´s; 

 Substituição de porta papel e saboneteira;  

 Conserto de porta; 

 Monitoramento do sistema solar; 

 Reparo no sistema hidráulico; 

 Monitoramento da ETE;  

 Troca de resistência do boiler;  

 Manutenção nas cadeiras; 

 Retirada de TV 

 Conserto de paredes danificadas; 

 Atravessamento de cabos de rede para os núcleos e catraca do restaurante; 

 Reparo de mesa na DETOX; 

 Reparo na janela da sala de música; 

 Instalação de placa de identificação. 

GESTÃO DE LOGÍSTICA 

1. GESTÃO 

 Processos de compras realizados durante o mês de dezembro: 
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2. ATIVIDADES 

 Elaboração de editais de compras; 

 Publicação de editais e recebimento de cotações; 

 Justificar processos que não atingiram as exigências; 

 Fazer cotações e buscar fornecedores; 

 Análise de documentações das empresas; 

 Encaminhar processo para o jurídico;  

 Atender às solicitações de correção por parte do jurídico; 

 Anexar parecer ao processo;  

 Cadastrar fornecedores; 

 Eleição de melhor proposta; 

 Cotações de processos emergenciais; 

 Publicação de eleições e contratos; 

 Encaminhamento de processos de compras para aprovação; 

 Emissão de ordem de compras; 

 Finalização de processos de compras e contratos; 

 Gestão do Transporte de pacientes e administrativo. 

GESTÃO OPERACIONAL 

1. GESTÃO 

 Índice do resultado Financeiro – dezembro 2020 
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 Demonstrativo do valor gasto com pessoal – dezembro de 2020 

 

 Demonstrativo do percentual de custo com pessoal – dezembro de 2020 

 

O gráfico acima demonstra que o percentual de custo gasto com pessoal no mês de dezembro 

foi de 105% da verba disponibilizada para o CREDEQ durante esse mês. Salientamos que no 

mês de dezembro o percentual ficou acima da porcentagem estipulada no Contrato de Gestão 

(até 70%) em detrimento de gastos com a segunda parcela do décimo terceiro salário.  
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ATIVIDADES 

CREDEQ FAZ RESIGNIFCAÇÃO DOS LAÇOS FAMILIARES  

Festa de Natal necessariamente é 

celebração familiar. Uma ocasião que 

desperta reflexões sobre como se está 

conduzindo a vida e como se está lidando 

com os semelhantes. É da natureza do 

momento. Essas meditações, assim como as 

relações sociofamiliares, para as Vítimas de 

Substâncias Psicoativas (VSP) tende a 

suscitar fragilidades emocionais, assim como sensações e pensamentos conturbados.  

Neste contexto, os profissionais do Setor de 

Assistência do CREDE, têm desenvolvido 

atividades com os pacientes internados com o 

intuito de ressignificar valores, sonhos e brio 

pessoal, como a finalidade que sejam 

restabelecidos novos laços entre os pacientes, 

seus familiares e a sociedade.  

Uma dessas ações, aconteceu, no início de dezembro, no Núcleo Masculino 1, nos períodos 

matutino e vespertino, do último dia 2, sob a coordenação da supervisora multiprofissional, 

Ludmila Rocha.  A prática foi executada pelos psicólogos Catarino de Oliveira e Bruno de 

Amaral. 

As dinâmicas buscam dar nova interpretação e olhar à vida. Um vislumbre diferente sobre si 

mesmo, reconstruindo vínculos e relações. Este ano, trouxe a todos desafios imensuráveis, 

incertezas e algumas vezes dor e tristeza. “Precisamos entender que se chegamos até aqui nós 

somos vitoriosos”, comenta Bruno de Amaral.  

OVG DOA ROUPAS E BRINQUEDOS AO CREDEQ 

O CREDEQ recebeu, na primeira quinzena 

deste mês, diversas roupas (femininas e 

masculinas) e brinquedos doados pela 

Organização das Voluntárias de Goiás 

(OVG). Entre os donativos estão 162 peças 

masculinas, 120 femininas, bem como 108 
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brinquedos; são carrinhos, bonecas, jogos de 

quebra cabeça, bolas de vôlei e futebol. As 

roupas irão beneficiar todos os pacientes em 

regime de internação, que estão em 

tratamento na instituição. Os brinquedos, 

por sua vez, serão entregues aos filhos e 

filhas dos pacientes. A contribuição foi 

intermediada pela Diretoria de 

Desenvolvimento Organizacional do 

CREDEQ, por meio do Diretor Izekson José 

da Silva.  

“Nesse momento de pandemia, tudo está mais difícil. Então, essa doação é de grande 

utilidade. É uma benção da OVG”, afirma o diretor.  

DEPUTADO ANUNCIA EMENDA PARLAMENTAR AO CREDEQ 

O deputado estadual por Goiás Alysson Lima 

anunciou a destinação de emenda parlamentar, no 

valor de R$ 200 mil, para o CREDEQ.  

A declaração foi feita pelo parlamentar durante 

uma visita para conhecer o conceito e a estrutura 

da unidade goiana pública, além de consolidar 

uma parceria com a instituição médica. “Faço 

questão de continuar apoiando esse trabalho, que tem impactado vidas, recuperando pessoas 

nos mais variados estágios de problemas mentais e psicológicos resultantes da dependência 

química. 

 Fico feliz em saber sobre um trabalho com esta qualidade sendo desenvolvido aqui em Goiás 

e que pode ser um programa piloto para várias outras regiões do país”, afirmou Lima. O 

deputado conheceu as instalações da instituição, conversou com pacientes e foi orientado 

sobre o protocolo terapêutico do CREDEQ – Prof. Jamil Issy, tanto no regime de internação 

quanto ambulatorial.   

O parlamentar também foi informado que o Centro é a única instituição goiana pública e 

médica a prestar atendimento especializado e de reabilitação aos casos graves de dependência 

química. 
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HORTALIÇAS PRODUZIDAS NO CREDEQ ABASTECEM RESTAURANTE  

Sete meses depois do lançamento oficial do 

Projeto Cultivando Vidas, do CREDEQ – 

Prof. Jamil Issy, parte da produção das 

hortaliças está sendo repassada à uma 

companhia parceira do projeto, a Triunfo 

Refeições, empresa alimentícia responsável 

pela administração do restaurante da 

instituição, e está sendo a primeira a receber 

remessas de produtos cultivados pelos pacientes. O projeto integra o Programa de Reinserção 

Social, que tem por objetivo trabalhar o retorno e a permanência dos portadores da 

Dependência de Substâncias Psicoativas (DSP), ao mercado de trabalho com equidade. O 

CREDEQ – Prof. Jamil Issy é a única instituição brasileira a tratar a DSP, no ambiente 

público, com um protocolo terapêutico equivalente às mais sofisticadas e renomadas clínicas 

particulares em solo brasileiro.O Programa de Reinserção Social, que é desenvolvido a partir 

de seis projetos – Cultivando vidas, Pensando e Repensando, Mãos na massa, Mutirão dos 

documentos, Sou mulher, sou empreendedora e Volta para a escola –, está inserido no 

Protocolo Terapêutico do CREDEQ – Prof. Jamil Issy, cujo foco está no paciente e em sua 

qualidade de vida. O programa, de acordo com a sua coordenadora, a assistente social Claudia 

Maria Silva, também, é uma resposta aos cenários resultantes das reformas Psiquiátrica, 

Trabalhista e Previdenciária, que acentuaram as dificuldades às Dependência de Substâncias 

Psicoativas (DSP), em se inserirem ao mercado de trabalho, em decorrência da baixa 

escolaridade, perdas cognitivas, ausência documental, reduzida profissionalização, dentre 

outras barreiras. Ela explica que o programa tem promovido a captação de recursos e 

parceiros, nos setores públicos e privados, dos diversos segmentos para o desenvolvimento e 

incremento dos projetos. O Programa tem caráter interdisciplinar, com vista a ampliar a 

percepção individual e a dimensão coletiva, considerando o trabalho fundamental para a 

construção do novo projeto de vida dos pacientes. Com exceção do Projeto Volta para as 

aulas, que será direcionado apenas aos pacientes ambulatoriais, todos os demais projetos do 

programa terão por público os pacientes que passam pelo processo de acolhimento, tratamento 

e acompanhamento (internação e ambulatório). 
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FINAL DE ANO NO CREDEQ É MARCADO POR CEIA NATALINA  

O CREDEQ, realizou na quinta-feira (17), o 

seu tradicional almoço natalino. O evento, 

que é um momento de celebração e 

confraternização entre pacientes e 

colaboradores, foi marcado pela alegria e 

descontração, apesar dos protocolos de 

distanciamento social e sanitário, em 

decorrência do Covid-19.  

Este ano, a rotina dos festejos natalinos 

passou por algumas adaptações. Ao 

contrário de outros anos, em que todos os participantes se mesclavam, este ano, os pacientes 

em regime de internação foram acomodados em uma área, enquanto os colaboradores em 

outra. Para cada setor, foi organizado um buffet, com comidas e bebidas. Tudo pensado para 

evitar o contato social. Realizado no 

Núcleo Masculino B, a celebração 

contou com momentos de louvor, 

ministrações, sorteios de brindes, peça 

teatral encenada pelos pacientes e um 

coral composto, também, por internos 

da instituição. O ápice da 

confraternização aconteceu com o 

almoço e entrega dos panetones. 

Conscientes das dificuldades que se 

enfrenta no ano de 2020, porém felizes e gratos pelos desafios que foram superados, os 

participantes da festividade não perderam a oportunidade em expressar o sentimento de 

gratidão pela vida. “Independente dos desafios por nós vivenciados este ano, é bom que se 

constate que estamos findando 2020 com esperança e fé, pois cremos que Jesus Cristo 

continuará fazendo morada em nossos corações, o que nos deixa plenamente confiantes de 

que não estamos sozinhos neste caminhar”, argumentou a superintendente do CREDEQ – 

Prof. Jamil Issy, Salete Maria de Sousa.  
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COVID-19 E ASSEPSIA SÃO TEMAS DE PALESTRA  

O CREDEQ, promoveu nova reciclagem com os 

colaboradores da instituição sobre Técnicas Assépticas 

e Covid -19. A palestra ocorreu no último dia 16, às 10 

horas, na Sala de Treinamento 3 (STO-3), do 

Ambulatorial Infantojuvenil. A ação foi promovida 

pelo Serviço de Controle de Infecção Relacionadas à 

Assistência à Saúde (SCIRAS), Núcleo de Segurança 

do Paciente (NSP), Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, (NHE) e Gerência de Enfermagem, 

tendo por palestrantes as enfermeiras do CREDEQ – Prof. Jamil Issy, Flaviane Gomes e 

Solange Tavares. A palestra reforçou a importância na execução correta das técnicas 

assépticas e sua relevância para evitar o contágio e a propagação do novo Coronavírus. 

Principalmente, devido ao período prolongado de duração da pandemia, que tende a produzir 

um relaxamento com os cuidados e as medidas preventivas. Nesta ótica os setores de saúde do 

CREDEQ, reforçam a importância quanto à boa assepsia das mãos, o uso do álcool em gel e 

máscara, assim como o distanciamento social. 

GESTÃO DA SEGURANÇA 

1. GESTÃO 

O Vigilante Patrimonial é o profissional responsável por zelar pela guarda do patrimônio, 

promovendo e preservando a segurança dos pacientes e colaboradores, além de acompanhar a 

entrada e a saída de pessoas dentro da instituição. É responsável por executar rondas nas 

dependências da empresa, áreas comuns, identificando qualquer movimento suspeito e 

tomando as medidas cabíveis, agindo preventivamente para evitar incêndios, roubos, entrada 

de pessoas estranhas e outras anormalidades, controlar fluxo de pessoas encaminhando aos 

lugares desejados, assegurar que as áreas de acesso a unidade estejam devidamente fechados, 

ser cordial no atendimento pessoal e demais atividades pertinentes à função, assim como, 

possuir habilidade em lidar com público. 

2. ATIVIDADES 

Descrição dos serviços contratados e realizados pela equipe de segurança: 

 Agir de forma preventiva para garantir a segurança física das pessoas e patrimonial; 

 Manter a vigilância na área das instalações do CREDEQ; 

 Providenciar a abertura e o fechamento das vias de acesso ao CREDEQ, nos horários 
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estabelecidos. 

 Controlar o acesso de funcionários, pacientes e públicos em geral; 

 Cobrar o uso de crachá e/ou identificação oficial dentro da unidade; 

 Estabelecer, manter atualizadas e fazer cumprir as rotinas pré-estabelecidas no 

Procedimento Operacional Padrão; 

 Fazer a triagem, o registro e o encaminhamento de veículos, de acordo com as normas de 

entrada, saída e movimentação na área do CREDEQ; 

 Controlar o acesso a chaves e movimentação de patrimônio dentro da unidade; 

 Elaborar relatórios de atividades, encaminhando-os à chefia imediata para apreciação. 

GESTÃO AMBIENTAL 

AÇÕES DE DEZEMBRO 2020 

 Fiscalização dos descartes de EPI´s pelos profissionais da unidade; 

 Orientações in loco da forma adequada de desprezar as máscaras;  

 Realização do plano de ação para o ano de 2021.  

ENSINO E PESQUISA 

1. GESTÃO 

 Reunião com Diretoria Técnica; 

 Gestão de colaboradoras Home Office; 

 Gestão de internato com UniRV e UNIFAN;  

 Reuniões de equipe no ZOOM; 

Reunião com a Coordenação de Equidade em Saúde da 

Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (Psicóloga Milena), 

Casa da Saúde Indígena de Goiânia (Leandro), Gerência de 

Integração de Políticas da Superintendência de Saúde 

Mental (Joice Batista) e FUNAI (Rogério Borges), para 

estabelecimento de parceria terapêutica com aldeias 

indígenas.  

 

2. ATIVIDADES 

 Residência  

 Continuidade do estágio ambulatorial (com duração de seis meses) de três R2 de 

Psiquiatria do HGG; 
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 Continuidade do estágio de um residente da PAX;  

 Estágio 

 Continuidade do internato de medicina (18 alunos) UNIRV – coordenação Dr. Danilo; 

 Continuidade do internato da primeira turma de internato de medicina (12 alunos) – 

UNIFAN, coordenação Dr. Cláudio;  

 Pesquisa  

 Finalização do projeto: “Efeitos de um programa de exercícios físicos na reabilitação de 

dependentes de psicotrópicos” (Pesquisador principal: Christian).  

 Continuidade da pesquisa com a educadora física Angelita – “Efeitos do exercício físico 

em pacientes internados por dependência química – uma revisão sistemática”.  

 Visita Técnica  

 Realização de visitas técnicas dos internos da UNIRV – 16 alunos (Dr. Danilo).  

 Ensino, Treinamento e Capacitação  

 Início do planejamento de capacitação de colaboradores do programa de saúde indígena.  

 Relatórios e Outros  

 Construção do Relatório Gerencial de dezembro/2020;  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O referido relatório Gerencial e de Atividades tem como objetivo registrar o histórico de 

ações planejadas e realizadas pela equipe do CREDEQ Aparecida de Goiânia – Prof. Jamil 

Issy.  

Aparecida de Goiânia, 15 de janeiro de 2021. 

 

 

 

     Danilo Fiorotto Campos                         Izekson José da Silva  

       Diretor Técnico                                               Diretor de Desenvolvimento Organizacional  

 

 

 

 

 

Salete Maria de Sousa Reis 

Superintendente Executiva 
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