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APRESENTAÇÃO

O Centro Estadual de Referência e Excelência em Dependência Química - CREDEQ é
administrado pela Associação Comunidade Luz da Vida através do Contrato de Gestão
n° 002/2014/SES/GO, celebrado com o Estado de Goiás via Secretaria Estadual de
Saúde. Atualmente está em vigor o 2° aditivo ao Contrato de Gestão.
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, através do Decreto Estadual n°. 8.149, de 14
de abril de 2014.
O CREDEQ é o serviço de referência na atenção de usuários gravemente
comprometidos pelo uso de drogas no Estado de Goiás, para os quais os recursos
disponíveis nas redes municipais não tenham apresentado a devida resolutividade.
Tem como objetivo:


Assistir aos pacientes e suas famílias bem como atividades de qualificação de

profissionais da área da saúde e pesquisa sobre a temática da Dependência Química.


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;


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 á 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.
O CREDEQ Prof. Jamil Issy atender á crianças, adolescentes, adultos, idosos, gestantes,
puérperas que necessitem de tratamento de alta complexidade, devido á grave
comprometimento biopsicossocial pelo uso de crack, álcool e outras drogas, para os
quais os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes no momento.
Modalidade ambulatorial: crianças, adolescentes, adultos, idosos, gestantes, puérperas
Modalidade internação: adultos, idosos, gestantes, puérperas.
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ESTRUTURA FISICA DAS ATIVIDADES REALIZADAS
PELO CREDEQ

O CREDEQ de 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 da Central de Regulação Estadual. Na data e
horário agendados, é realizada a primeira avaliação pela equipe multiprofissional,
composta por assistente social, psicólogo, Terapeuta Ocupacional e médico psiquiatra.
Em seu primeiro contato com o paciente, o médico psiquiatra realiza completa
anamnese especializada com exames psíquicos e físicos, a fim de estabelecer o
diagnóstico nosológico específico, classificar o especificar de gravidade para o
diagnóstico de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de substâncias
psicoativas, assim como identificar a presença de comorbidades clínicas e/ou
psiquiátricas. Se o diagnóstico principal é o de dependência de substâncias, e o paciente
possuir perfil para internação e desejar a realização do tratamento para a abstinência e
reabilitação psicossocial na unidade, este é encaminhado para internação voluntária. A
solicitação de internação é feita via Central de Regulação Estadual e registrada no
sistema TOTVS.
As atividades terapêuticas executadas no CREDEQ Prof. Jamil Issy consideram
imprescindível o vínculo positivo e construtivo estabelecido entre os profissionais, os
pacientes e a família, desde o primeiro contato. Esse vínculo permite atuar além do
binômio saúde/doença e atuar em conformidade com a proposta da Clínica Ampliada. O
Projeto Terapêutico Singular - PTS é construído de acordo com as necessidades e
possibilidades do paciente, com revisão constante através das Reuniões de Equipe, isso
visando a horizontalização das relações e a co-responsabilização das ações durante o
tratamento.

O Projeto Terapêutico possibilita intervenções em nível Ambulatorial, em Leitos de
Saúde Mental e Unidades Terapêuticas Residenciais para que os pacientes sejam
atendidos em diferentes etapas e necessidades durante o tratamento.
O Programa Terapêutico do CREDEQ foi construído com base nos Princípios Básicos
para Efetividade do Tratamento de Dependentes Químicos, sugeridos pelo NIDA National Institute on Drug Abuse sediado nos EUA. Essas são diretrizes estabelecidas
por pesquisadores e profissionais do governo norte-americano, com o intuito de
estabelecer parâmetros consensuais quanto à abordagem e efetividade do tratamento da
Dependência Química. São eles:
1.

Um único tratamento não é apropriado para todos os indivíduos, as abordagens

terapêuticas deverão ser individualizadas;
2.

O tratamento precisa estar prontamente disponível;

3.

Um tratamento eficaz atende às diversas necessidades dos indivíduos e não apenas

ao uso de drogas;
4.

O tratamento de um indivíduo e o PTS deve ser avaliado continuamente e

modificados quando necessário para garantir que atenda às necessidades mutantes da
pessoa;
5.

A permanência no tratamento por um período adequado de tempo é essencial para

sua eficácia;
6.

Aconselhamento (individual e/ou em grupo) e as terapias psicológicas são

componentes cruciais para um tratamento eficaz;
7.

O uso de medicação é um elemento importante no tratamento de vários pacientes,

especialmente quando combinadas com aconselhamento e as terapias psicológicas;
8.

Indivíduos com transtornos mentais e dependentes de drogas devem ser tratados

de maneira integrada de ambos os problemas;
9.

A desintoxicação médica (por meio de medicação) é um estágio do tratamento e

por si só contribui pouco para mudança, em longo prazo, do uso de droga;
10.

O tratamento não precisa ser voluntário para ser eficaz;

11.

O possível uso de droga durante o tratamento deve ser monitorado continuamente;

12.

O Programa de Tratamento deve proporcionar condição de diagnóstico para

doenças infectocontagiosas, principalmente para AIDS/HIV, Hepatite B e C,
Tuberculose, acompanhado de aconselhamento sobre tratamento, prevenção e
comportamentos de risco;

13.

O tratamento da Dependência Química é um processo longo, podendo levar de

meses a anos e exigir múltiplas estratégias de tratamento.
Além desses princípios, o Programa Terapêutico do CREDEQ inclui em sua estratégia o
treinamento e desenvolvimento de três habilidades imprescindíveis para uma vida
saudável:
•

Resolução de Problemas: abordagem para ajudar o paciente a resolver problemas

de seu cotidiano, tais como: escola, trabalho, família, amizades, etc. de forma assertiva.
O paciente é treinado nas habilidades e técnicas de forma a aprender como lidar com as
dificuldades da vida sem precisar recorrer a substâncias psicoativas.
•

Comunicação Positiva: este pilar pretende ajudar o paciente a se comunicar de

forma mais eficiente, modificando possíveis padrões negativos de comunicação.
•

Manejo das Emoções: Esta técnica visa ajudar os pacientes a desenvolver estilos e

hábitos de vida mais saudáveis e minimizar as consequências adversas geradas pelos
comportamentos disfuncionais.

O Programa Terapêutico também propõe a união de metodologias efetivas, baseadas em
evidências científicas e diretrizes preconizadas pela Política Nacional de Atenção às
Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com problemas decorrentes do uso de
crack, álcool e outras drogas.
Essas metodologias são:
1.

Equipe de referência e Técnico de Referência;

2.

Reuniões de Equipes Diárias - REDI;

3.

Projeto Terapêutico Singular - PTS;

4.

Estratégias de Reinserção Social.

AÇÕES PLANEJADAS PARA O ANO DE 2018

Ação

Data de
início

Data de
Conclusão

Percentua
l de
Conclusã
o

Revisão de contratos, glosa e aditivos
contratuais

12/02/2018

30/10/2018

100%

Concluído

Análise e Revisão do Contrato de Gestão

05/02/2018

30/07/2018

100%

Concluído

Status

Promover o aperfeiçoamento do site, tornandoo cada vez mais adequado às necessidades das
ações do CREDEQ, assim como de seus
profissionais.

01/01/2018

30/10/2018

90 %

Em
andamento

Desenvolvimento dos POP's da Ouvidoria

16/02/2018

09/04/2018

100%

Concluído

Criar um mural de elogios da Ouvidoria

10/12/2018

07/02/2018

100%

Concluído

Adquirir sistema de gerenciamento de
processos e arquivos;

01/01/2018

01/04/2018

60%

Em
andamento

Adquirir Material para execução do projeto de
adequação da infraestrutura do CREDEQ

31/01/2018

30/12/2018

20 %

Em
andamento

Instalar Rede Cabeada

16/02/2018

30/12/2018

20 %

Em
andamento

Configuração de Switch e demais
equipamentos

16/02/2018

30/12/2018

20 %

Em
andamento

Realizar contratação de empresa para
remodelagem e manutenção do Site

12/01/2018

22/11/2018

100%

Concluído

Realizar cobertura da Quadra de Esportes

01/01/2018

31/12/2018

0%

Não
Iniciado

Realizar cobertura e aquecimento das piscinas

01/01/2018

31/12/2018

0%

Não
Iniciado

Realizar adequação dos gradis

30/03/2018

30/03/2018

100%

Concluído

Implantar SPDA

31/07/2018

30/12/2018

50%

Em
andamento

Implementar SDAI

28/02/2018

28/02/2018

100 %

Concluído

Implantar Rede Lógica

01/01/2018

31/12/2018

50 %

Em
andamento

Realizar adequação do fechamento dos vãos
dos núcleos de Terapia e do núcleo feminino

30/03/2018

30/03/2018

100 %

Concluído

Implantar sistema de reaproveitamento de água
das piscinas e da chuva.

31/07/2018

30/12/2018

0%

Não
Iniciado

Adequar estrutura da Farmácia

31/07/2018

30/12/2018

0%

Não
Iniciado

Aquisição de Aparelhos de Ar condicionado

31/03/2018

30/12/2018

0%

Não
Iniciado

Finalizar Projeto de Execução da rede Lógica

19/01/2018

19/01/2018

100 %

Concluído

Realizar processo de compras para execução da
rede lógica

28/02/2018

31/03/2018

100 %

Concluído

Enviar solicitação de recurso a SES – Execução
da rede lógica

31/03/2018

30/12/2018

50 %

Em
andamento

Contratar empresa vencedora do processo para
execução do projeto – Execução da rede Lógica

06/04/2018

30/12/2018

0%

Não
Iniciado

Acompanhar execução e finalizar projeto –
Execução da rede Lógica

31/07/2018

30/12/2018

0%

Não
Iniciado

Desenvolver plataforma web service para
disponibilização das informações conforme
determinações da SES

30/08/2018

30/08/2018

100 %

Concluído

Revisão no Contrato com o Empório visando
unificação do valor mensal

31/07/2018

31/07/2018

100 %

Concluído

Revisão do contrato de Higiene e Limpeza

31/07/2018

31/07/2018

100 %

Concluído

Revisão do Contrato de Lavanderia

31/07/2018

31/07/2018

100 %

Concluído

Revisão do contrato com a manutenção predial

31/07/2018

31/07/2018

100 %

Concluído

Revisão de contrato de manutenção de Ar
condicionado

31/07/2018

31/07/2018

100 %

Concluído

Implantar GoodData - BI - Totvs

31/01/2018

31/01/2018

20 %

Em
andamento

Implantar Ferramenta Fluig Totvs

30/03/2018

30/03/2018

30 %

Em
andamento

Implantar plataforma de gestão por meio de
intranet

28/02/2018

28/02/2018

0%

Não
Iniciado

Renovação de frota

20/06/2018

20/06/2018

0%

Não
Iniciado

Adquirir zebra e leitor de código de barras

01/02/2018

01/02/2018

100 %

Concluído

Integrar o sistemas TOTVS e HUMA

31/01/2018

30/12/2018

30 %

Em
andamento

Controlar as requisições do almoxarifado para
melhorar a utilização dos recursos

31/12/2018

15/08/2018

100 %

Concluído

Implantar planilha de controle de passageiros
para realizar uma melhor gestão do intinerário
e de viagens ociosas

05/02/2018

05/02/2018

100 %

Concluído

Agendar saídas dos pacientes.

19/01/2018

19/01/2018

100 %

Concluído

Definir metodologia de mapeamento de
desempenho e competência, mapear requisitos
de desempenho e competência.

18/02/2018

30/12/2018

10 %

Em
andamento

Definir metodologia de feedback, treinar
gestores para aplicação.

22/02/2018

30/12/2018

10 %

Em
andamento

Treinar avaliadores e definir estratégia de
divulgação do resultado.

28/02/2018

28/02/2018

100 %

Concluído

Definir metodologia de mapeamento das
necessidades e realizar o mapeamento desses
necessidades com cada área.

02/01/2018

01/03/2018

50 %

Em
andamento

Elaborar uma nova estrutura de treinamento
introdutório / integração.

19/02/2018

09/11/2018

100%

Concluído

Criar estrutura para aplicação da pesquisa de
clima organizacional.

01/03/2018

01/03/2018

0%

Não
Iniciado

Atualizar e melhorar sistema de gestão de
patrimônio

01/03/2018

30/03/2018

100%

Concluído

Definir com diretoria a criação do
departamento de prestação de contas

31/01/2018

31/01/2018

10 %

Em
andamento

Estruturar departamento de patrimônio

30/04/2018

30/04/2018

100%

Concluído

Implantar regulamento de patrimônio junto ao
RH e área técnica

30/03/2018

30/03/2018

100%

Concluído

Levantamento diário dos atendimentos médicos
do ambulatório

01/01/2018

30/12/2018

80 %

Em
andamento

Levantamento diário dos atendimentos
multiprofissionais do ambulatório

01/01/2018

30/12/2018

80 %

Em
andamento

Levantamento diário do total de pacientes-dia
na internação

01/01/2018

30/12/2018

80 %

Em
andamento

Realizar semestralmente revisão de todo o
programa terapêutico

01/07/2018

30/12/2018

50 %

Em
andamento

Avaliação da qualidade de vida do paciente
através do questionário Whoqol-bref

01/01/2018

30/12/2018

80 %

Em
andamento

Medir a recuperação do paciente através de
instrumento específico

01/01/2018

30/12/2018

80 %

Em
andamento

Medir semanalmente a taxa de cumprimento do
cronograma do paciente proposto pelo projeto
terapêutico singular;

01/01/2018

30/12/2018

80 %

Em
andamento

Medir a adesão ao uso da medicação prescrita
durante a internação

01/01/2018

30/12/2018

80 %

Em
andamento

Medir mensalmente a frequência às consultas
agendadas no ambulatório

01/01/2018

30/12/2018

80 %

Em
andamento

Monitorar os tipos de alta da internação

01/01/2018

30/12/2018

80 %

Em
andamento

Mapeamento, monitoramento e comunicação
dos riscos no CREDEQ.

22/01/2018

22/01/2018

100%

Concluído

Implementação de protocolo de identificação
do paciente.

19/02/2018

19/02/2018

100%

Concluído

Implementação de protocolo de higiene das
mãos (HM).

19/03/2018

19/03/2018

100%

Concluído

Implementação de protocolo de segurança na
prescrição, uso e administração de
medicamentos.

29/10/2018

30/11/2018

50 %

Em
andamento

Implementação de protocolo de segurança no
uso de equipamentos e materiais.

28/05/2018

28/05/2018

100%

Concluído

Implementação de protocolo de prevenção de
quedas dos pacientes.

09/07/2018

19/07/2018

100%

Concluído

Prevenção e controle de EA em serviços de
saúde, incluindo as Infecções Relacionadas à
Assistência à Saúde (IRAS)

24/09/2018

24/09/2018

100%

Concluído

Estimular a participação do paciente e dos
familiares na assistência prestada.

26/11/2018

26/11/2018

35%

Em
andamento

Elaboração do plano de ação do Núcleo de
Segurança do Paciente de 2019 e atualização
do Regimento Interno.

01/01/2018

03/12/2018

50%

Em
andamento

Realizar avaliações junto ao Recursos
Humanos periodicamente

02/01/2018

01/12/2018

100 %

Concluído

Aprimorar o atual instrumento utilizado pela
SAE

01/11/2018

30/11/2018

80 %

Concluído

Implementar o Sistema NOTIVISA no
CREDEQ

31/01/2018

31/01/2018

100%

Concluído

Criar POP específico do profissional
Enfermeiro

12/03/2018

10/04/2018

100%

Concluído

Criar POP específico do profissional Técnico
de Enfermagem

19/03/2018

10/04/2018

100%

Concluído

Criar POP de ações conjuntas do profissional
Enfermeiro e Técnico de Enfermagem

17/04/2018

10/04/2018

100%

Concluído

Criar POP de ações conjuntas do profissional
da equipe de Enfermagem e outros
profissionais da saúde

28/05/2018

28/08/2018

100%

Concluído

Implantar a Comissão de Ética de Enfermagem

02/01/2018

21/09/2018

100%

Concluído

Estabelecer metodologia de avaliação junto aos
pacientes

05/02/2018

05/02/2018

0%

Não
Iniciado

Definir cronograma de aplicação da avaliação

05/02/2018

05/02/2018

0%

Não
Iniciado

Aplicar avaliação junto aos colaboradores

30/03/2018

30/03/2018

0%

Não
Iniciado

Analisar resultados das avaliações aplicadas

30/03/2018

30/03/2018

0%

Não
Iniciado

Dar feedback aos colaboradores

30/03/2018

30/03/2018

0%

Não
Iniciado

Elaborar POPs da área multiprofissional

28/02/2018

04/05/2018

100 %

Concluído

REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DO CUMPRIMENTO DAS
METAS E MENSURAÇÃO DOS INDICADORES
Produção Assistencial
A Tabela abaixo apresenta o total de Paciente Dia e Atendimento Ambulatorial
realizado no CREDEQ, conforme relatório de monitoramento apresentado pela GEFIC.
No período de Janeiro a Junho de 2018 foi realizada uma produção de Paciente Dia com
um percentual 8,05 % acima da meta estipulada, cumprindo assim o pactuado com a
Secretaria de Saúde através do 02° termo aditivo ao Contrato de Gestão n° 002/2014.
Tabela 01 – Descritivo do Quantitativo de serviços Contratado e Realizado Janeiro a
Junho.
Jan/2018

Fev/2018

Mar/2018

Abr/2018

Mai/2018

Jun/2018

Internação
Cont.

Paciente/Dia

Real.

Cont.

Real.

Cont.

Real.

Cont.

Real.

Cont.

Real.

Cont.

Real.

2.800 2.866 2.800 2.794 2.800 3.239 2.800 3.084 2.800 3.140 2.800 3.029

Atendimento
3.300 3.271 3.300 3.601 3.300 4.070 3.300 4.157 3.300 3.876 3.300 3.805
Ambulatorial

Total do Período
Internação
Contratado

Realizado

Percentual

Paciente/Dia

16.800

18.152

8,05%

Atendimento Ambulatorial

19.800

22.780

15,05%
Fonte: SES-GO/GTI/2018

A Tabela abaixo apresenta o total de Paciente Dia e Atendimento Ambulatorial
realizado no CREDEQ, conforme resultados apresentados no sistema de monitoramento
da SES/GO. No período de Julho a Outubro de 2018, a unidade apresentou resultados
dentro do percentual esperado para o período, dentro da meta estipulada através do 02°
termo aditivo ao Contrato de Gestão n° 002/2014 SES/GO.
Tabela 02 - Descritivo do Quantitativo de serviços Contratado e Realizado, julho a
dezembro.

Jul/2018

Ago/2018

Set/2018

Out/2018

Nov/2018

Dez/2018

Internação
Cont.

Paciente/Dia

Real.

Cont.

Real.

Cont.

Real.

Cont.

Real.

Cont.

Real.

Cont.

Real.

2.800 3.007 2.800 3.130 2.800 2.993 2.800 3.132 2.800 2.881 2.800

Atendimento
3.300 4.699 3.300 5.167 3.300 4.156 3.300 4.221 3.300 3.898 3.300
Ambulatorial

Total do Período
Internação
Contratado

Realizado

Percentual

Paciente/Dia

16.800

12.262

-27,01%

Atendimento Ambulatorial

19.800

18.243

-7,86

Fonte: SES-GO/GTI/2018

Tabela 03 – Descritivo Analítico dos Serviços Contratados e Realizados
Consulta /
Atendimento

Médico

Jan/2018
Cont.

Real.

Fev/2018

Mar/2018
Real.

Abr/2018
Cont.

Real.

Mai/2018
Cont.

Real.

Jun/2018

Cont.

Real.

Cont.

Cont.

Real.

1.200 1.192 1.200

927

1.200 1.189 1.200 1.377 1.200 1.245 1.200 1.263

Atendimento
2.100 2.079 2.100 2.674 2.100 2.881 2.100 2.780 2.100 2.631 2.100 2.542
Ambulatorial

Total do Período
Atendimento
Contratado

Realizado

Percentual

Médico

7.200

7.193

-0,10%

Atendimento Ambulatorial

12.600

15.578

23,71%

Fonte: SES-GO/GTI/2018

Consulta /
Atendimento

Médico

Jul/2018
Cont.

Real.

Ago/2018
Cont.

Set/2018

Real.

Cont.

Real.

Out/2018
Cont.

Real.

Nov/2018
Cont.

Real.

Dez/2018
Cont.

1.200 3.377 1.200 3.763 1.200 3.053 1.200 3.105 1.200 1.079 1.200

Atendimento
2.100 1.322 2.100 1.404 2.100 1.103 2.100 1.116 2.100 2.819 2.100
Ambulatorial

Total do Período
Atendimento
Contratado

Realizado

Percentual

Médico

7.200

4.945

-31,32%

Atendimento Ambulatorial

12.600

13.298

5,54%

Fonte: SES-GO/GTI/2018

Indicadores de Qualidade do Contrato de Gestão
Foi estabelecida através do contrato de gestão a parte variável, de 10% do valor do
contrato, que são monitorados através da avaliação dos Indicadores de Qualidade, sendo
eles Autorização de Internação Hospitalar – AIH, Atenção ao usuário, Plano
Terapêutico Individual – PTI e Taxa de Abandono/Evasão, sendo cada indicador
referente a 25% do valor.
Conforme relatório redigido pela Superintendência de Controle, Avaliação e
Gerenciamento das Unidades de Saúde/SES-GO, a Organização Social Associação
Comunidade Luz da Vida cumpriu com todas as exigências referentes às metas de
Qualidade.
AIH – A meta a ser cumprida é a apresentação da totalidade (100%) das AIH emitidas
pelo gestor referentes às saídas hospitalares - O CREDEQ cumpriu com as exigências.
Atenção ao Usuário – Pesquisa de Satisfação – A meta a ser cumprida é o envio das
planilhas de consolidação dos três grupos até o dia 10 do mês subsequente. O CREDEQ
cumpriu com as exigências conforme determinação do Contrato.
PTI – A meta a ser atingida é a identificação é a identificação do PTI em no mínimo
80% dos pacientes internados. O CREDEQ cumpriu com as exigências.
Taxa de Abandono/Evasão – A meta a ser atingida é a apresentação da Taxa de
Abandono/Evasão até o dia 10 do mês imediatamente subsequente. O CREDEQ
cumpriu com as exigências conforme relatório da Comissão de monitoramento.

Real.

Indicadores de Desempenho e Qualidade Hospitalar
A tabela abaixo representa a taxa de ocupação Hospitalar, sendo calculada através da
razão entre o número de paciente dia e o número de leito dia disponível para a
internação.
Tabela 04 – Taxa de Ocupação Hospitalar
Taxa de Ocupação Hospitalar %
Unidade de
Internação

Jan/18

Fev/18

Mar/18

Abr/18

Mai/18

Jun/18

Mediana do
Período

Detox

89,32

86,9

90

93,61

92,72

88,61

90,26%

UTR

91,01

93,08

95,83

95,38

93,95

94,09

94,23%

Fonte: SES-GO/GTI/2018

Taxa de Ocupação Hospitalar %
Unidade de
Internação

Jul/18

Ago/18

Set/18

Out/18

Nov/18

Detox

86,56

81,99

85,56

89,67

100

86,06%

UTR

88,09

91,37

92,15

96,22

97,9

91,76%

Dez/18

Mediana do
Período

Fonte: SES-GO/GTI/2018
A tabela 5 apresenta o tempo médio de permanência da unidade, sendo calculado
através da razão entre a quantidade de paciente dia e o número de saídas hospitalares.
Tabela 05 – Tempo Médio de Permanência
Tempo Médio de Permanência (dias)
Unidade de
Internação

Jan/18

Fev/18

Mar/18

Abr/18

Mai/18

Jun/18

Mediana do
Período

Geral

54,32

50

59

45,53

55,33

53,32

53,82

Fonte: SES-GO/GTI/2018

Tempo Médio de Permanência (dias)
Unidade de
Internação

Jul/18

Ago/18

Set/18

Out/18

Nov/18

Geral

52,75

53,97

51,6

42,32

43,84

Dez/18

Mediana do
Período

52,18

Fonte: SES-GO/GTI/2018
O índice do resultado financeiro é calculado através da razão entre a Receita Total do
Período pela Despesa Total do Período, tendo o CREDEQ alcançado os resultados
conforme demonstrado na tabela abaixo.
Tabela 06 – Índice do Resultado Financeiro
Índice do Resultado Financeiro
Jan/18

Fev/18

Mar/18

Abr/18

Mai/18

Jun/18

1

0,30

1

1

1

1

Out/18

Nov/18

Dez/18

Índice

Índice do Resultado Financeiro
Jul/18

Ago/18

Set/18

0,91

0,65

2

Índice

A taxa de Densidade de Infecção Hospitalar é calculado através da relação entre o
número de infecção hospitalar e o número de paciente dia, sendo a formula de cálculo
N° global de infecção
X 1000, e visa medir a qualidade da assistência prestada.
Número de Paciente dia

Tabela 07 – Taxa de Densidade de Infecção Hospitalar
Taxa de Densidade de Infecção Hospitalar
Jan/18

Fev/18

Mar/18

Abr/18

Mai/18

Jun/18

0

0

0

0,97

0,32

0

Índice

Taxa de Densidade de Infecção Hospitalar
Jul/18

Ago/18

Set/18

Out/18

0,33

0,64

1,00

0,96

Nov/18

Dez/18

Índice

A taxa de mortalidade Global é calculada através da razão entre o número de óbitos
ocorridos na unidade e o número de paciente dia da unidade hospitalar.
Tabela 08 – Taxa de Mortalidade Global
Taxa de Mortalidade Global
Jan/18

Fev/18

Mar/18

Abr/18

Mai/18

Jun/18

0

0

0

0

0

0

Dez/18

Índice

Taxa de Mortalidade Global
Jul/18

Ago/18

Set/18

Out/18

Nov/18

0

0

0

0

0

Índice

Indicadores do Planejamento Estratégico
Tabela 09 – Mídia Espontânea

Tabela 10 – Envolvimento dos Colaboradores com a Rotina Organizacional do
CREDEQ

Tabela 11 – Ser Excelência na Assistência a Pessoas com Deficiência Relacionada à
Dependência Química

Tabela 12 – Garantir o Cumprimento das Cláusulas Contratuais

Tabela 13 – Administrar os Recursos Financeiros da Instituição com Efetividade

Tabela 14 – Padronizar Processos Internos

Tabela 15 – Promover o Bem Estar do Colaborador

Tabela 16 – Melhoria Contínua no Programa Terapêutico

Tabela 17 – Ampliar Fonte de Recursos

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO E EVOLUÇÃO DE CUSTOS
Tabela 18 – Relatório de Custos Janeiro a Maio
Relatório de composição/evolução de custos
Centro de Referência e Excelência em Dependência Química - CREDEQ Com Depreciação - Com
Recursos Externos
Total do
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
Semestre
Grupo
Pessoal
Materiais e
Medicamentos
Gerais e de uso
no Paciente
Prestação de
serviços
Gerais (locação
de
equipamentos
de informática /
Impressora)
Não
operacionais
(Processos

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

1.555.407,63

1.600.069,23

1.639.333,42

1.677.558,70

1.789.060,18

8.261.429,16

55.225,84

66.112,34

80.359,02

81.068,85

74.945,19

357.711,24

795.435,06

721.831,56

715.508,49

712.469,87

721.983,34

3.667.228,32

34.324,03

30.416,63

5.975,48

22.986,18

7.019,23

100.721,55

81.691,76

0,00

1.460,00

12.492,82

22.960,00

118.604,58

Trabalhistas,
investimentos e
outras despesas
gerais)
Gerais (Água,
Energia,
Impostos,
Taxas,
Contribuições e
Desp. Legais)
Total

42.065,01

49.103,13

44.541,35

2.583.612,12

2.675.264,76

5.394.586,37

2.564.149,33

2.467.532,89

2.487.177,76

5.090.188,54

5.291.232,70

17.900.281,22

Tabela 19 – Relatório de Custos Junho a Outubro
Relatório de composição/evolução de custos
Centro de Referência e Excelência em Dependência Química - CREDEQ Com Depreciação - Com
Recursos Externos
6/2018

7/2018

8/2018

9/2018

out/18

Total

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

1.743.506,80

1.719.618,86

1.786.207,25

1.759.048,84

1.682.530,70

5.264.874,94

58.700,45

69.310,25

60.670,95

37.852,74

22.317,35

167.833,94

679.598,85

592.003,79

636.083,81

622.685,47

587.298,42

1.850.773,07

6.247,73

0,00

7.063,76

5.735,98

5.746,33

12.799,74

0,00

111,52

305,74

491,46

899,99

908,72

51.681,25

22.623,73

50.636,78

48.926,11

0,00

122.186,62

2.539.735,08

2.403.668,15

2.540.968,29

2.474.740,59

2.298.792,79

7.419.377,03

Grupo
Pessoal
Materiais e
Medicamentos
Gerais e de uso
no Paciente
Prestação de
serviços
Gerais
(locação de
equipamentos
de informática
/ Impressora)
Não
operacionais
(Processos
Trabalhistas,
investimentos
e outras
despesas
gerais)
Gerais (Água,
Energia,
Impostos,
Taxas,
Contribuições
e Desp.
Legais)
Total

ATIVIDADES VOLTADAS PARA A HUMANIZAÇÃO DA
UNIDADE
Colaboradores São Vacinados
A Gerência de Enfermagem do CREDEQ – Prof. Jamil Issy disponibiliza vacinas do
calendário para os colaboradores, incluindo os terceirizados. Entre as doses imunizantes
estão Hepatite A e B, Febre Amarela, Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e
Dupla adulto (difteria e tétano). A vacinação aconteceu nos dias 18 e 19, entre 7 e 16
horas, em uma sala da Ala de Admissão do Ambulatório Adulto. O objetivo da
campanha foi o de resgatar não-vacinados ou completar esquemas de doses, visando
atualizar a situação vacinal dos beneficiários.

Núcleo de Segurança do Paciente Apresenta Área de Risco
O Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) do CREDEQ – Prof. Jamil Issy realizou a
apresentação, no dia 22, às 10 horas, do trabalho de mapeamento e monitoramento sobre
as áreas de risco na unidade de saúde. A exposição foi feita pela responsável pelo NSP
da unidade de saúde, enfermeira Geovanna Líscio Pereira. A explanação foi direcionada
aos profissionais ligados à Diretoria Técnica (enfermagem, multiprofissionais, técnico
em enfermagem e médicos). O NSP foi implantado na unidade no dia 1º de novembro
de 2017.

Enfermeiros Participam de Palestras Sobre Psicotrópicos
Os profissionais de Enfermagem do CREDEQ – Prof. Jamil Issy participam de palestras
sobre medicações psicoativas utilizadas na unidade de saúde. A exposição ocorreu no
dia 29 de janeiro, às 14 horas. A preleção foi feita pela médica psiquiatra do Núcleo
Feminino, Cristina Fernandes Perigo de Sousa. De acordo com a gerente de
Enfermagem, Moana Salviano Neto, o conteúdo da exposição foi totalmente voltado aos
colaboradores da equipe de Enfermagem, responsável pela administração dos
medicamentos nos pacientes internados.

Serviço de Capelania é Oficializado
Oficializado o serviço de Capelania no CREDEQ – Prof. Jamil Issy, que segue as
normas da lei de nº 19.406, em vigor desde 13 de julho de 2016. O objetivo do
atendimento é realizar um acompanhamento espiritual para os pacientes. A unidade de
saúde já disponibilizava acompanhamento espiritual desde o 2º semestre de 2016. O
serviço é gerenciado pelo secretário da capelania, Delúbio Ribeiro, o qual explica que é
opcional e voluntário. Atualmente, 25 pacientes participam de modo assíduo. O
acompanhamento conta com nove religiosos cadastrados, sendo seis evangélicos e três
católicos com previsão de expansão para as demais religiões. De acordo com Delúbio o
objetivo da capelania é levar o paciente ao entendimento do que é ser homem, na
condição de ser humano e saber sua função na sociedade.

Fachada Padronizada
Até o final deste mês de março, o CREDEQ – Prof. Jamil Issy inaugurou, na primeira
quinzena do mês de março, a sua nova fachada, que atende ao padrão estabelecido pela
Secretaria de Saúde para as 23 unidades da rede estadual. A iniciativa visa facilitar a
identificação dos hospitais estaduais. O trabalho está sendo executado pela FGL –
Comunicação Visual. O material escolhido para a fachada é em placa de metalon
galvanizada, onde constam informações personalizadas da instituição. O projeto
também uniformiza as cores: azul, verde e amarelo. A nova identidade visual é
composta por fachadas (principal e secundárias) e totens informativos.

Curso de Horta para Pacientes
No curso de duas semanas os pacientes internados no CREDEQ – Prof. Jamil Issy
participaram de um curso sobre cultivo de horta. A iniciativa, além de habilitar o
participante a utilizar economicamente o conhecimento, também faz parte do programa
terapêutico da unidade de saúde, com duração de oito horas e com aulas teóricas e
práticas. A certificação aconteceu no ia 19 de março, com evento no anfiteatro da
Musicoterapia, no Núcleo Masculino 1. Os pacientes foram divididos em cinco turmas,
sendo quatro masculinas e uma feminina. O curso foi ministrado pelo engenheiro
agrônomo da EMATER, Antônio Ribeiro, que ressaltou o caráter, também,
profissionalizante.

08 de Março
Palestras e Dia da Beleza marcam as comemorações do Dia Internacional da Mulher no
CREDEQ – Prof. Jamil Issy. A programação especial do Dia 8 de Março é direcionada
apenas às mulheres colaboradoras da unidade. O tributo tem início às 9 horas, na Sala
da TO3, do Ambulatório Infantojuvenil, com um Momento de Oração e mensagem para
as mulheres a ser conduzido pela superintendente executiva da unidade, Salete Maria de
Sousa Reis. Em seguida, a delegada, doutora e professora Maria Lúcia de Paula Freitas
falará sobre Ética profissional e a conduta da mulher no ambiente de trabalho. A
celebração se encerra com colaboradoras protagonizando o Dia da Beleza, aproveitando
diversos serviços como lavagem do cabelo, hidratação, escova, corte feminino e
massagem.

Banda CREDEQ faz Apresentação em Goianésia
A segunda unidade da Rede CREDEQ, localizada em Goianésia, foi inaugurada ao som
da Banda CREDEQ – Prof. Jamil Issy. Na oportunidade, os pacientes em apresentação
narraram suas vivências sobre a doença, que é crônica, e o tratamento no CREDEQ de
Aparecida de Goiânia, que é referência nacional. O primeiro CREDEQ está situado em
Aparecida de Goiânia e foi inaugurada há 92 semanas, ou seja, em 23 de junho de 2016.
O governador de Goiás, Marconi Perillo, então, reafirmou a disposição em continuar
investindo, também, em inovações para enfrentar a dependência química. O novo
CREDEQ, que foi entregue na terça-feira (20/03), é denominado Ricardo Fontoura de
Siqueira. Marconi garantiu que “não há espaço privado no Brasil que chegue aos pés do
Credeq. Não há nada parecido com isso nem no setor privado e muito menos no
público”.

CREDEQ Fecha Acordo com o CREAS
O CREDEQ – Prof. Jamil Issy e o CREAS realizam encontro para aperfeiçoar a
parceria no acompanhamento dos pacientes da unidade de saúde pelos profissionais da
rede socioassistencial aparecidense. O encontro aconteceu na manhã de quarta-feira
(5/4), na sala da Superintendência Executiva, na sede do CREDEQ – Prof. Jamil Issy. O
CREAS é uma unidade pública estatal responsável pela oferta de orientação e apoio
especializados e continuados aos indivíduos e as suas famílias, com seus direitos
violados. No caso específico dos pacientes em tratamento no CREDEQ, os que
residirem em Aparecida de Goiânia são assistidos psicossocialmente, assim como seus
familiares, por equipe do CREAS. Um acompanhamento que auxilia o sucesso do
tratamento e o encaminhando do paciente e a família para outras políticas públicas,
quando necessário.

Febrat Visita CREDEQ
O coordenador geral da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas (Febract),
Pablo Andrés Kurlander Perrone, visita o CREDEQ – Prof. Jamil Issy. Ele esteve

acompanhado pelo coordenador geral do Fórum Goiano de Políticas sobre Drogas,
Carlos Torres, os representantes do Inova, Helisângela Oliveira e Wender Vieira, e a
representante da Missão Resgate de Pais, Sherydan Luiza. Eles conheceram o conceito e
a estrutura física do CREDEQ – Prof. Jamil Issy e se disseram surpresos e esperançosos
com a proposta. A principal proposta da visita é conhecer de perto a realidade de Goiás,
trazer esclarecimentos para os eixos das comunidades terapêuticas localizadas no Estado
e apresentar o cenário político da Federação em parceria com os Ministérios, que no
momento, discutem a nova política de atendimento de usuários de drogas.

Cuidado é Fundamental
O CREDEQ – Prof. Jamil Issy está realizando a atualização dos seus 125 profissionais
da Enfermagem, no que se refere ao protocolo de atendimento aos pacientes. Para tanto,
aconteceram quatro palestras, comandadas pela enfermeira Geovanna Lício Pereira, que
falou sobre os nove certos para administração segura de medicamentos. Os nove certos
são etapas a serem seguidas no atendimento ao paciente, com o intuito de minimizar os
erros e certificar que cada paciente receba a administração correta de medicamentos.

CREDEQ e SES divulgam serviços de atendimento à Dependência
Química
O CREDEQ – Prof. Jamil Issy e a Gerência de Regulação da Secretaria de Estado da
Saúde de Goiás (SES-GO), realizaram, na quinta-feira (12/04), em Cristalina, reunião
com os sete municípios que integram a Regional de Saúde do Entorno Sul. O encontro,
que aconteceu na sede da Vigilância Sanitária Municipal, teve a finalidade de apresentar
o conceito, os serviços e a estrutura do CREDEQ – Prof. Jamil Issy aos secretários
municipais da saúde. O projeto de apresentação da unidade foi desenvolvido junto a 18
regionais de saúde da SES-GO e em parceria com a Gerência de Regulação. Uma
primeira reunião ocorreu no último dia 7, em Formosa, com os municípios que integram
a Região de Saúde do Entorno Norte (Água Fria de Goiás, Alto Paraíso, Cabeceiras,
Flores de Goiás, Formosa, Planaltina, São João D‟Aliança e Vila Boa).

Conselho da Luz da Vida aprova Contas de 2017 do CREDEQ
O Conselho de Administração da Associação Comunidade Luz da Vida se reuniu no
último dia 17, para aprovar, o demonstrativo contábil auditado de 2017, assim como o
relatório gerencial de atividades e de execução do contrato da gestão do CREDEQ –
Prof. Jamil Issy. Essa foi a 1ª Reunião Ordinária do ano, ocorrida na manhã, na sede do
Clube da Luz, na Cidade Jardim, em Goiânia.

Funcionários do CREDEQ são vacinadas contra H1N1
Os funcionários do CREDEQ – Prof. Jamil Issy estão todos imunizados contra a gripe
N1H1. A campanha imunizou 221 pessoas. Para a ação foram disponibilizadas 250
vacinas pelo Serviço de Imunização da Secretaria da Saúde de Aparecida de Goiânia. A
primeira parte das vacinas foi destinada apenas aos funcionários contratados pela
unidade. Outra etapa da vacina contemplará os funcionários terceirizados e prestadores
de serviço.

Conselheiros Visitam o CREDEQ
A coordenadora do Fórum Nacional de Educação, Maria Esther Galvão de Carvalho,
esteve visitando a estrutura do CREDEQ – Prof. Jamil Issy no final da manhã desta
quinta-feira, dia 19 de abril. Ela também participa do Conselho de Administração da
Associação Comunidade Luz da Vida, responsável pela gestão do CREDEQ – Prof.
Jamil Issy. Ela estava acompanhada pelo atual presidente do Conselho da OS Izekson
José da Silva. Maria Esther e Izekson foram recepcionados pela diretoria do CREDEQ –
Prof. Jamil Issy (Salete Maria Reis, superintendente executiva; Cleison Rodrigues,
diretor Geral; Francisco Queiroz, diretor Administrativo e Financeiro), com os quais
almoçaram no refeitório da unidade de saúde.

Parceria
O CREDEQ – Prof. Jamil Issy e a Secretaria de Esporte e Lazer de Aparecida de
Goiânia estão acertando detalhes para a reedição de uma parceria, com vista a beneficiar
pacientes da unidade de saúde, na Semana dos Pais. Uma reunião entre diretor
Administrativo e Financeiro do CREDEQ – Prof. Jamil Issy, Francisco Queiroz, e o
secretário Gerfeson Araujo de Melo selou a cooperação e abriu espaço para que as
equipes técnicas de ambas as instituições planejem os eventos. A colaboração também
resultará em doações de equipamentos e uniformes esportivos da Secretaria para o
CREDEQ – Prof. Jamil Issy.

Pacientes Recebem um dia de Beleza no CREDEQ
Professores e alunos do Beauty Center profissional em conjunto com a Gerência de
Enfermagem do CREDEQ- Prof. Jamil Issy realizaram Dia de Beleza para os pacientes
do núcleo masculino 1, no qual 30 foram beneficiados. O evento ocorreu na área
comum do núcleo, próxima a biblioteca. Os pacientes receberam corte de cabelo. A
coordenação do evento esteve a cargo da enfermeira Thays Gomes, responsável por
convidar a equipe do Beauty Center. Os cortes ficaram sobre os cuidados de Sandes
Barros, professor do Beauty Center, e Vitor Alves, o seu aluno.

Adestrador da GOPE avalia cães da TAA do CREDEQ
Os cães utilizados na Terapia Assistida por Animais (TAA), do CREDEQ – Prof. Jamil
Issy, da SES – Governo de Goiás, podem passar por processo de adestramento. A
possibilidade está sendo estudada pela unidade e o adestrador Alexandre Álvaro Silva
de Paula, que trabalha com os animais do Grupo de Operações Penitenciarias (GOPE).
Durante visita à unidade estadual de saúde, os oficiais do GOPE, o adestrador e a equipe
técnica do CREDEQ – Prof. Jamil Issy, acertaram que será finalizado um projeto, o qual
será exposto à direção da unidade. A intenção é implantar o adestramento de obediência
dos cães, condicionando um comportamento favorável ao desempenho da TAA.

CREDEQ realiza parceria com ITEGO
O CREDEQ – Prof. Jamil Issy e a Rede ITEGO (Instituto de Tecnológico do Estado de
Goiás) trabalham para firmar parceria à reinserção de pacientes capacitados no mercado
de trabalho. A colaboração foi firmada pelo Núcleo de Interlocução Central (NICE) do
CREDEQ – Prof. Jamil Issy com a Secretaria de Desenvolvimento de Goiás (SED). O
encontro para discutir o acordo aconteceu na SED, na manhã do dia 20 de abril. Pela
cooperação, os pacientes de desejarem frequentar os cursos de educação
profissionalizante disponibilizados pelas unidades da Rede ITEGO, serão encaminhados
com o propósito de se efetivar a reinserção profissional dos pacientes atendidos pelo
CREDEQ – Prof. Jamil Issy. A oficialização da parceria acontecerá após a apresentação
do projeto piloto, que está sendo elaborado pela equipe multiprofissional do
NICE/CREDEQ – Prof. Jamil Issy.

CREDEQ de Aparecida – Novas parcerias de Reinserção
O CREDEQ – Prof. Jamil Issy e o SECONCI Goiás (Serviço Social da Indústria da
Construção no Estado de Goiás) firmaram parceria, pela qual os pacientes da unidade de
saúde passam a frequentar os projetos de adaptação social e inserção profissional. A
colaboração foi fechada entre o Serviço Social do SECONCI e o Núcleo de Interlocução
Central (NICE) do CREDEQ – Prof. Jamil Issy. Pela cooperação, serão encaminhados
os pacientes com profissões na área da construção civil que desejarem frequentar os
cursos disponibilizados pela organização, como o projeto Mamãe e Papai Coruja, que
desenvolve orientação às gestantes e aos seus companheiros. Serão beneficiados
pacientes atendidos ambulatorialmente e os que estão próximos de receberem alta da
internação. A meta é trabalhar a reinserção econômica do paciente na sociedade, como
forma de fortalecer o seu tratamento.

CREDEQ comemora dia das mães
O Dia das Mães foi celebrado na quinta-feira (10/5), pelo CREDEQ – Prof. Jamil Issy.
A cerimônia acontecerá, entre 8 e 10 horas, no Núcleo Adulto Feminino. A festividade
foi destinada às pacientes e colaboradoras da unidade de saúde. O evento contou com
lanches, palestras, distribuição de brindes confeccionados pelas próprias pacientes
internadas, além de homenagens e apresentações musicais. A solenidade teve
continuidade à tarde, entre as 15 horas às 16h30, na Sala de Terapia Ocupacional 3 do
Ambulatório Infantojuvenil. Este acontecimento em especial foi destinado apenas às
colaboradoras.

CREDEQ Realiza Exposição de Camisas Esportivas
Uma coleção de 50 camisas de grandes times de futebol esteve exposta na Praça do
Coliseu, do CREDEQ – Prof. Jamil Issy. As camisas fazem parte do acervo da
Associação Goiana dos Colecionadores de Camisa de Futebol. A mostra foi organizada
pelo educador físico da unidade de saúde e membro da entidade Michel Leão, com
apoio de dois outros colecionadores: o empresário Paulo Fernandes e o promotor de
vendas Frederico Castro. A exposição foi aberta aos pacientes e funcionários, entre 10 e
16 horas de terça-feira (15/05).

Higienização das mãos abre Semana da Enfermagem
A 2ª Semana da Enfermagem do CREDEQ – Prof. Jamil Issy foi aberta na segundafeira (14/5) com uma palestra sobre a Higienização das Mãos. A exposição aconteceu,
às 9 horas, na Sala de Terapia Ocupacional 3, no Ambulatório Infantojuvenil, na sede da
unidade de saúde. À exposição estiveram presentes 39 colaboradores.

Dia do Assistente Social é Celebrado com Lanche Especial
A Equipe de Assistência Social do CREDEQ – Prof. Jamil Issy protagonizou eventos,
em celebração à profissão. As atividades tiveram início em 15 de maio, Dia do
Assistente Social. A data tem por objetivo dar visibilidade à profissão e as suas
bandeiras de luta. A Assistência Social tem como objetivo amparar pessoas que de
alguma forma não tem total acesso à cidadania, ajudando-os a resolver problemas

ligados a educação, habitação, emprego, saúde. É uma profissão de cunho assistencial,
ou seja, voltada para a promoção do bem estar físico, psicológico e social.

Pacientes do CREDEQ passam por Atendimento Odontológico
O CREDEQ – Prof. Jamil Issy realizou atendimento odontológico preventivo até a
quarta-feira, dia 30 de maio, com limpeza e aplicação de flúor em todos os pacientes. A
iniciativa é da Gerência de Enfermagem, que solicitou o serviço à Coordenação de
Saúde Bucal de Aparecida de Goiânia, vinculada à Secretaria Municipal da Saúde, em
decorrência da alta demanda dos pacientes por tratamento odontológico. O consultório
móvel, que contará com um cirurgião-dentista e uma atendente, estará estacionado no
Pátio de Admissão da unidade, onde promoverá a assistência. O atendimento teve início
na segunda-feira (28), com palestras sobre higiene bucal, aos pacientes, ministrada pela
cirurgiã dentista da prefeitura de Aparecida de Goiânia, Thatiane Urzeda da Silveira.

CREDEQ faz Parceria com a Seduce e Garante Educação aos
Pacientes
A partir do mês de maio, o CREDEQ – Prof. Jamil Issy passa a ter condições de
viabilizar soluções às questões educacionais e de aprendizagem de seus pacientes, assim
como de seus filhos. A viabilidade é resultado da parceria firmada entre a Secretaria de
Estado de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) e a unidade de saúde, por
meio do seu Núcleo de Interlocução Central (NICE). De acordo com a assistente social
responsável pela área de Reinserção Social do NICE/CREDEQ – Prof. Jamil, Cintia
Barbosa Coelho, a meta garantir aos pacientes interessados em realizar a capacitação e
atualização profissional tenham garantido sucesso e continuidade na educação formal.
Os benefícios também são extensivos aos seus filhos, que porventura tenham problemas
de aprendizado. O NICE/CREDEQ é acompanhado pela Supervisão do Serviço Social
da unidade, que é comandada pela assistente social Elis Marina Monteiro de Sousa.

Palestra fala sobre ataques de animais Peçonhentos
Duas palestras ministradas pelo enfermeiro Régis Rodrigues Santana na terça-feira
(29/5) orientaram pacientes e colaboradores do CREDEQ - Prof. Jamil Issy, sobre as
características dos animais peçonhentos, assim como sobre as consequências resultantes
de uma inteiração. Os esclarecimentos foram realizados pela manhã e à tarde. A
primeira exposição ocorre no hall de entrada do núcleo de internação masculino 1, às 9
horas. Compareceram 95 pessoas, sendo 70 pacientes e 25 colaboradores. À tarde, às 14
horas, a explanação foi feita na Sala da Terapia Ocupacional 3, do mbulatório
Infantojuvenil, onde estiveram presentes 43 colaboradores da unidade de saúde. A
organização do evento foi da Gerência de Enfermagem do CREDEQ – Prof. Jamil Issy.
De acordo com o a responsável pelo setor, enfermeira Moana Salviano, nos 23 meses de

funcionamento da unidade de saúde, não se registrou qualquer contato entre os
peçonhentos, pacientes e colaboradores. Todavia, Salviano ressalta ser importante
orientar e prevenir para que acidentes sejam evitados.

Festa Junina
As comemorações juninas foram realizadas no Centro Estadual de Referência e
Excelência em Dependência Química, em Aparecida de Goiânia (CREDEQ – Prof.
Jamil Issy), unidade da SES – Governo de Goiás. Única unidade pública de Goiás a
mesclar atendimento clínico especializado às mais variadas e qualificadas terapias de
apoio no tratamento à dependência química severa, a instituição foi decorada com as
temáticas alusivas à copa do mundo de futebol e aos festejos populares que
homenageiam os Santos Antônio, São João Batista e São Pedro.
Os saguões dos ambulatórios, assim como os três núcleos, o refeitório e o setor
administrativo receberam decorações. Bandeirolas, bolas, balões e muita criatividade
são alguns dos itens que foram utilizados na ornamentação.
A maior parte do trabalho foram desenvolvidos pela Terapia Ocupacional, através da
qual aconteceu o envolvimento dos pacientes.

Realização de Testes Rápidos
O ônibus com exames laboratoriais rápidos, da Prefeitura de Aparecida de Goiânia,
atendeu a 215 pessoas, entre colaboradores e pacientes do CREDEQ. O laboratório
sobre rodas esteve estacionado na unidade de saúde na primeira semana de junho, entre
os dias 4 e 8.

O evento foi uma iniciativa da Gerência de Enfermagem do CREDEQ, com o
Departamento de Epidemiologia e Saúde Ambiental da Secretaria Municipal da Saúde
de Aparecida de Goiânia, com o objetivo em facilitar o acesso ao diagnóstico
antecipado para quatro tipos de Doenças Sexualmente Transmissíveis - DSTs, como
HIV/SIDA, Sífilis e hepatites B e C. Além de despertar a consciência da necessidade do
cuidado individual com a saúde.
Ao todo foram realizados 460 exames, com uma média de 43 atendimentos voltados a
colaboradores e pacientes do ambulatório e dos núcleos de internação da unidade. De
acordo com a gerente de Enfermagem do CREDEQ, Moana Salviano, na totalidade dos
exames percebe-se uma prevalência de resultados positivos para a sífilis, o que reforça a
tendência nacional já detectada pelo Ministério da Saúde. Moana esclareceu que as
pessoas com exames positivos foram encaminhadas para o tratamento adequado.

Visita do Secretário da Casa Civil de Aparecida de Goiânia
O secretário da Casa Civil de Aparecida de Goiana, Afonso Boaventura, acompanhado
por representantes do Gabinete de Gestão Integrada Municipal de Aparecida - GGIM,
realizaram visita ao Centro Estadual de Referência e Excelência em Dependência
Química, em Aparecida de Goiânia (CREDEQ - Prof. Jamil Issy), da SES – Governo de
Goiás, para conhecer o conceito e a estrutura, assim como buscar soluções que
minimizem o fluxo de usuários de drogas na Praça Matriz do município.
Em reunião com os diretores da instituição, Boaventura explicou a necessidade de
abarcar informações que ajudem a enfrentar com eficiência o crescente número de
pessoas envolvidas com substâncias psicoativas em Aparecida de Goiânia. Diante do
cenário, o secretário adiantou que é preciso ampliar o volume de informações sobre o
CREDEQ – Prof. Jamil Issy junto ao sistema de tratamento aos dependentes químicos
do município.

Para o secretário é preciso também criar condições para que as comunidades
terapêuticas, assim como outros órgãos públicos Aparecidenses, unam forças com o
CREDEQ – Prof. Jamil Issy, com vista a restaurar as condições de vida dos
dependentes. Neste horizonte, Boaventura intenciona realizar um processo piloto de
acolhimento, encaminhamento e monitoramento da população usuária da Praça Matriz,
de Aparecida de Goiana.
Considerando os resultados, a meta é alargar a ação para outros locais do município.
“Não é aceitável se continuar alimentando o lema „Goiânia forte e Aparecida fraca‟,
enquanto estamos com ferramentas e profissionais habilitados para se enfrentar a
situação de modo qualificado”, afirmou Afonso.

Aniversário do CREDEQ
O CREDEQ Aparecida de Goiânia– Prof. Jamil Issy comemorou 02 (dois) anos de
funcionamento no dia 23 de junho de 2018. Para comemorar a data a empresa realizou
uma Missa de Ação de Graças, na quarta-feira dia 21 de junho, no hall social do Núcleo
Masculino 2, na sua sede, em Aparecida de Goiânia. A cerimônia Eucarística foi
celebrada pelo padre Sebastião Romário Damas (pároco da Nossa Senhora Rainha do
Povo, na vila Regina, em Goiânia), que também faz parte do Conselho Administrativo
do CREDEQ. O evento foi aberto aos pacientes, colaboradores e convidados.

A cerimônia de Encerramento do Aniversário do CREDEQ foi realizada no sábado, dia
30 de junho de 2018 com a presença do Secretário de Saúde, Leonardo Vilela, e
autoridades políticas, a Diretoria do CREDEQ, colaboradores e pacientes. A celebração
foi animada pela Banda do Corpo de Bombeiros. De acordo com a superintendente do
CREDEQ – Prof. Jamil Issy, os 24 meses de atividades da unidade representam um
marco efetivo na universalização do tratamento da dependência química. “Nós do
CREDEQ e da Luz da Vida (O.S. responsável pela administração da unidade) temos
como uma missão este trabalho. Empenhamos-nos diariamente não apenas para que
ofertemos o que há de melhor e mais humano no tratamento a essa doença crônica, mas
para que os grilhões do preconceito sejam rompidos”. Para o titular da SES-GO, o
CREDEQ é a face material de uma política de governo, que enxerga no dependente
químico e em seus familiares cidadãos goianos que têm o direito de serem atendidos.

SDE visita CREDEQ
Os dirigentes da Secretaria de Desenvolvimento de Goiás - SED realizaram visita ao
CREDEQ – Prof. Jamil Issy, da SES – Governo de Goiás, para conhecer o conceito e a
estrutura da unidade, além de consolidar uma parceria com a unidade, pela qual os
pacientes participariam das turmas dos cursos profissionalizantes da Rede ITEGO
(Instituto de Tecnológico do Estado de Goiás), que é composta por 23 unidades em solo
goiano. A ideia é que pacientes encaminhados sejam isentos das taxas inerentes à
capacitação e atualização. Por enquanto foram firmados acordos de parceria com duas
unidades Itego – Sebastião Siqueira (próximo ao Buriti Shopping), Parque Amazonas,

em Goiânia, e Luiz Rassi, no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. Para
essas duas unidades, o CREDEQ – Prof. Jamil Issy realizará as inscrições dos pacientes
ambulatoriais e com previsões de alta da internação, mediante encaminhamento do
Serviço Social. Em contrapartida, o CREDEQ – Prof. Jamil Issy fará atendimento de
possíveis encaminhamentos de alunos da escola e ações de Psicoeducação de
Prevenção, quando for solicitado pelos dois núcleos educacionais. Nos espaços, os
pacientes poderão escolher cursos nas áreas de artes, música e informática.

Pesquisadores da UFG palestram sobre Controle de Infecções
O CREDEQ – Prof. Jamil Issy reuniu pacientes e colaboradores das áreas ambulatoriais
e assistencial para tratar sobre estratégias de prevenção contra infecções e resistências
microbiana em hospital. A exposição foi protagonizada por quatro pesquisadores da
Universidade Federal de Goiás (UFG), ligadas ao Núcleo de Estudos e Pesquisa de
Enfermagem em Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde
(NEPIH), da Faculdade de Enfermagem da UFG. A preleção aconteceu no Núcleo
Masculino 2, entre 14 e 16 horas, do dia 13 de julho. Em seguida, os participantes
participaram da Caixa da Verdade. Entre os expositores estão Daniel Ferreira de
Aquino, Kerolayne Martins Severo, Michelle Augusta dos Santos e Camila Batista
Silva. O evento esteve sob a responsabilidade de três comissões do CREDEQ – NSP,
SCIRAS e NHE. Essencialmente, o encontro teve por finalidade a melhoria na
qualidade da assistência e a biossegurança de pacientes internos e externos

CREDEQ passa a oferecer exames de DST’S na Admissão
O Centro Estadual de Referência e Excelência em Dependência Química, em Aparecida
de Goiânia (CREDEQ - Prof. Jamil Issy), passou a disponibilizar, a partir do dia 19 de

julho, exames laboratoriais rápidos para quatro tipos de Doenças Sexualmente
Transmissíveis HIV/SIDA, Sífilis e hepatites B e C. As análises serão realizadas
durante o processo de admissão e mediante a assinatura de um termo de consentimento
do paciente. O exame se assemelha ao da glicose. O resultado é conhecido em cerca de
20 minutos. Para tanto, o sangue do paciente é colhido por um aparelho, semelhante ao
pendrive, e analisado por outro equipamento, que evidencia uma linha no visor, caso o
teste seja positivo para alguma das DST‟s verificadas.

Copa CREDEQ
A bola rolou no CREDEQ - Prof. Jamil Issy nos dias 25 e 28 de julho. Neste último dia,
aliás, foi conhecido o campeão. Era a Copa CREDEQ de Futebol, com quatro times
disputando – dois times de pacientes, um de funcionários da unidade e um dos
terceirizados. Às 8 horas, do sábado, a disputa foi pelo terceiro lugar. Uma hora mais
tarde, às 9 horas, a vitória representará o título de campeão. O jogo foi entre pacientes
masculinos do núcleo 1 e funcionários terceirizados. A organização do certame esteve a
cargo da supervisão da Terapia Ocupacional, Olímpio Teodoro, com o apoio dos
educadores físicos da unidade de saúde. O torneio teve por finalidade, além da
confraternização entre universos sociais distintos, o tratamento das demandas
psicossociais dos pacientes, que se revelam na prática com a inteiração entre os grupos e
o manuseio da competição na seara social.

Psicoeducação
As pacientes internadas no CREDEQ - Prof. Jamil Issy participaram de palestra sobre
DST/Aids. A preleção aconteceu em 30 de julho e foi realizada pela enfermeira Isabela
Pereira de Oliveira, do Grupo de Psicoeducação da unidade. O evento se deu entre 20 e
21 horas, no hall de atividades sociais do núcleo feminino. A Psicoeducação é um dos
três pilares do protocolo terapêutico do CREDEQ e consiste em desenvolver habilidades
sociais,

psicológicas

e

emocionais

por

meio

de

três

programas

–

Candeeiro/Comunicação Assertiva, Treinamento de Habilidades Sociais/THS e
Prevenção de Recaídas/PR. Neste último, os internos recebem informações sobre saúde,
substâncias psicoativas e processos às reinserções social, econômica e familiar.

CIPA do CREDEQ Realiza SIPAT 2018
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Centro Estadual de Referência e
Excelência em Dependência Química, em Aparecida de Goiânia (CIPA/CREDEQ Prof. Jamil Issy), realizou entre os dias 30 de julho e 3 de agosto, a SIPAT 2018 –
Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho, com oito palestras à prevenção
de acidentes e doenças ocupacionais. O evento teve por tema Viver com segurança:
direito de todos, dever de cada um. As exposições foram realizadas por representante do
Corpo de Bombeiros, engenheiro de Segurança do Trabalho do Grupo Interativa e seis
colaboradores do CREDEQ – Prof. Jamil Issy (enfermeiro, psicólogos, médica, técnico
em segurança e monitor multiprofissional).

Orquestra SHALLON realiza apresentação na SIPAT 2018
A Orquestra Shallon realizou na terça-feira, 31 de julho, uma apresentação no hall da
recepção administrativa do Centro Estadual de Referência e Excelência em
Dependência Química, em Aparecida de Goiânia (CREDEQ – Prof. Jamil Issy). O
espetáculo aconteceu às 14 horas e integrou a programação da SIPAT 2018 – Semana
Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho, organizada pela Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA/CREDEQ - Prof. Jamil Issy). A exibição foi
protagonizada por 17 alunos da Escola de Música do Projeto Profissionalizante e
Educacional Ebenezer, o PROPEB. O projeto, que já se apresentou no CREDEQ Prof.
Jamil Issy em dezembro de 2017, promove a inclusão de crianças, com idade a partir
dos seis anos de idade, por meio da música. A entidade recebe crianças carentes

matriculadas no sistema educacional público para aulas de música e canto no
contraturno das atividades escolares. De acordo com o pastor João Antônio Batista, os
estudantes integram a orquestra e o coral da entidade e se apresentam em eventos
públicos. A mostra musical durou cerca de 20 minutos. Em seguida, na Sala de Terapia
Ocupacional 3 (TO3), do Ambulatório Infantojuvenil, aconteceu a segunda palestra da
SIPAT 2018 da unidade de saúde. A preleção foi realizada pela assistente social do
CREDEQ – Prof. Jamil Issy Cláudia Maria Gualberto da Silva, que falou sobre
“Qualidade de Vida”.

Dia dos Pais
O CREDEQ - Prof. Jamil Issy fez homenagem aos pais pacientes, colaboradores e
terceirizados, no dia 10/8, a partir das 15 horas, uma sexta-feira. O tributo aconteceu no
hall de convivência do Núcleo Masculino 1. Ocorreram palestra com Sérgio Arocas
Farias, apresentação musical de Daniel Stavarengo da Banda Louvor e Glória, assim
como a distribuição de brindes e lembranças aos pais. A exposição de Arocas teve por
tema O papel do pai. Desde 2012, quando fundou o grupo de oração Orando com Poder,
Arocas se dedica a evangelizar e a narrar situações de superações por meio da fé. Em
seguida foi à vez de Stavarengo animar o evento, com um repertório que encanta há 24
anos. A comemoração pela data foi encerrada com doces, chocolates e lembranças.

CREDEQ Inaugura Sala de Vacinação
O serviço de imunização vacinal passa a ser rotina no Centro Estadual de Referência e
Excelência em Dependência Química, em Aparecida de Goiânia (CREDEQ - Prof.
Jamil Issy). A Sala de Vacinação da unidade, que está funcionando no Núcleo
Masculino I, foi liberada para atendimento pelos departamentos de Imunização do
Estado de Goiás e do Município de Aparecida de Goiânia, que realizaram uma vistoria
conjunta. O espaço é destinado aos pacientes internados, aos que estão sendo
acompanhados ambulatorialmente pós-alta e a todos colaboradores e terceirizados que
atuam na unidade. São disponibilizadas vacinas de acordo com o calendário vacinal
adulto, tais como Hepatite B, dTpa (coqueluche, tétano e difteria para gestante), dT
(difteria e tétano para adulto), Febre Amarela e Tríplice Viral (sarampo, caxumba e
rubéola). A meta da Gerência de Enfermagem é registrar todos os pacientes no sistema
nacional de imunização, para controle permanente. A imunização de colaboradores e
terceirizados será definida pelo RH e o técnico de Segurança do Trabalho, que estão
organizando o mapa de atualização e fiscalização das doses vacinais a partir das cópias
dos cartões de vacinas que estão sendo entregues. O serviço de vacinação ocorre entre 7
e 13 horas, de segunda a sexta.

Pacientes Recebem cuidados Estéticos
Os pacientes masculinos do Centro Estadual de Referência e Excelência em
Dependência Química, em Aparecida de Goiânia (CREDEQ - Prof. Jamil Issy), tiveram
seus cabelos cortados nos dias 15 e 22 de agosto, durante o Dia da Beleza na única
unidade pública de Goiás que trata casos severos da dependência química. O evento foi
organizado pela Gerência de Enfermagem, em parceria com o Instituto Beauty Center,
que disponibilizou quatro alunos em conclusão de cursos. As barbas também foram
esteticamente tratadas. O núcleo 1 foi atendido na quarta-feira, dia 15 de agosto,
enquanto o núcleo 2, no dia 22. O evento foi realizado com o propósito de trabalhar a
autoestima de pacientes, mediante cuidados com a aparência. A iniciativa, também,
objetiva proporcionar condições ao paciente em tomar conta da sua aparência,
adequando-o ao seu quadro evolutivo no processo terapêutico, além de ser uma
oportunidade em se estimular bem-estar e felicidade.

CREDEQ realiza palestra sobre aleitamento
A Gerência de enfermagem em parceria com a Supervisão da Assistência Social
realizou uma palestra sobre o aleitamento Materno, no dia 22 de agosto, no Núcleo
Feminino, às pacientes e colaboradoras. A exposição era uma referência à Semana
Mundial de Aleitamento Materno (SMAM), cujo tema Aleitamento materno: a base da
vida deste ano foi definido pela Aliança Mundial para Ação em Amamentação (WABA,
sigla em inglês). A palestrante, enfermeira Shirley, esclareceu que a apresentação
resumiu a importância vital da amamentação. “Se não temos uma base sólida em
qualquer construção, o que vem depois fica ameaçado, pode ruir”. Para ela, uma base
sólida em saúde “inclui a melhor alimentação possível para a criança, que é o leite
materno, proporcionando uma melhor saúde física, mental e emocional da criança, e,
assim, contribuindo para uma estrutura inicial (base) fortalecida”.

CREDEQ Realiza 2ª semana de Psicologia
Durante a última semana de agosto, o Centro Estadual de Referência e Excelência em
Dependência Química, em Aparecida de Goiânia (CREDEQ – Prof. Jamil Issy),
realizou a 2ª Semana de Psicologia. O evento aconteceu sempre entre 12 e 13 horas,
entre os dias 27 e 30, na Sala de Treinamento do Ambulatório Infantojuvenil (STO-3).
Estiveram programadas quatro palestras com profissionais convidados e apresentação
do Aplicativo SaudavelMentes, pela psicóloga clínica do Centro Médico Foccos,
Richeuma Constantino. A semana se encerrou na sexta-feira, 31, com uma
confraternização entre os profissionais da Equipe de Psicologia do CREDEQ – Prof.
Jamil Issy. De acordo com a supervisora de Psicologia da unidade de saúde, Kelly
Christiane, o evento teve por objetivo a atualização profissional e a confraternização

entre os psicólogos e os colaboradores (médicos, administrativos e multiprofissionais)
do CREDEQ – Prof. Jamil Issy.

Nutricionista do
Antropometria

CREDEQ

realizam
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de

A Equipe de Nutrição, em parceria com a Enfermagem, do CREDEQ – Prof. Jamil Issy,
realizou uma sessão matinal de Antropometria, que é a aferição de altura, IMC (Índice
de Massa Corpórea) e aferição da pressão arterial. A iniciativa foi direcionada aos
colaboradores da unidade de saúde. O evento aconteceu a partir das 10 horas, dia 28 de
agosto. O resultado irá auxiliar a Nutrição do CREDEQ – Prof. Jamil Issy a traçar o
perfil nutricional dos funcionários. Os resultados serão apresentados em outra ocasião.
O evento teve como foco a comemoração do dia do Nutricionista, 31 de agosto. Data
homenageia a criação da Associação Brasileira de Nutricionistas (ABN), ocorrida há 69
anos.

CREDEQ realiza semana setembro amarelo
O Centro Estadual de Referência e Excelência em Dependência Química, em Aparecida
de Goiânia (CREDEQ – Prof. Jamil Issy), realiza reuniões e vivências, na terceira
semana de setembro, para sensibilizar e conscientizar colaboradores, pacientes e seus
familiares ao reconhecimento dos sinais de risco ao suicídio e o acesso ao auxílio
psicossocial. Um dos destaques da ação foi a distribuição de uma cartilha preparada
pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa, que prioriza a prevenção. Em termos de suicídio, o
Brasil é o 8º país com maior número de suicídios. Somente no Brasil, 32 pessoas
comentem suicídio diariamente. Taxa superior às vítimas da AIDS e da maioria dos
tipos de câncer. Pelo menos o triplo de pessoas tentou tirar a própria vida e outras
chegaram a pensar em suicídio.

Pacientes Encenam peça de Alerta Sobre Suicídio
Pacientes do Centro Estadual de Referência e Excelência em Dependência Química, em
Aparecida de Goiânia (CREDEQ – Prof. Jamil Issy), com o apoio da equipe de
Psicologia do Núcleo Feminino, encenaram peça teatral alertando sobre suicídio. A ação
integra o calendário do CREDEQ – Prof. Jamil Issy sobre o Setembro Amarelo. A
vivência aconteceu no dia 21 de setembro, no hall do Núcleo Feminino. A ação foi
destinada a todos colaboradores da unidade de saúde. De acordo com a Supervisão de
Psicologia o objetivo da peça teatral foi sensibilizar e conscientizar o público ao
reconhecimento dos sinais de risco ao suicídio e o acesso ao auxílio psicossocial.
Nominada por Escolhas, a peça é uma adaptação do drama estadunidense Life House
Everything, de 2006, ao programa terapêutico desenvolvido pelo CREDEQ – Prof.

Jamil Issy. Durante a apresentação da peça, a psicóloga Fabia Armellini esclareceu que
a vida é permeada por possibilidades, sendo responsabilidade de cada um discernir o
que é melhor para a sua jornada. A iniciativa teve por objetivo trabalhar, a partir da
campanha Setembro Amarelo, a prevenção contra o suicídio, partindo do pressuposto
que é necessário se falar sobre as aflições e carências pessoais. “A peça foi trabalhada
nos grupos terapêuticos, onde o paciente fala sobre suas dores e angústias, para depois
dar um novo significado a elas. Simultaneamente, trabalhamos a estratégias de
resoluções de problemas, como forma de se aliviar as constrições”, esclareceu
Armellini.

CREDEQ Sedia 24º Reunião da rebraensp
O CREDEQ – Prof. Jamil Issy sediou em 25 de setembro, a 24ª reunião da Rede
Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente (REBRAENSP) – Polo Goiás. O
evento acontece no Auditório de Treinamento da unidade (STO3, no Ambulatório
Infantojuvenil) e reunirá cerca de 45 profissionais. A atividade reuniu, entre 14 e 17
horas, profissionais da saúde, entre enfermeiros e farmacêuticos, que trabalham com
segurança do paciente em unidades hospitalares públicas e privadas de Goiânia e do
interior de Goiás. Durante o encontro, a Gerente de Enfermagem do CREDEQ – Prof.
Jamil Issy, Moana Salviano, apresentou as ações e protocolos implementados pelo
Núcleo de Segurança do Paciente da única unidade de saúde pública de Goiás que
disponibiliza tratamentos para casos severos da dependência química.

CREDEQ passa por Avaliação Semestral da Execução do Contrato
de Gestão
No mês de Outubro de 2018 o CREDEQ passou pela avaliação Semestral de Avaliação
da Execução do Contrato de Gestão. A reunião foi realizada na Sede do ConectaSUS, na
Secretaria Estadual de Saúde.

36° Congresso Brasileiro de Psiquiatria
O CREDEQ – Prof. Jamil Issy participa do 36º Congresso Brasileiro de Psiquiatria (36º
CBP), com a apresentação de dois pôsteres técnicos científicos, na área da Dependência.

A programação do Congresso reúne 38 áreas temáticas, onde as atividades são divididas
por assunto. A apresentação do CREDEQ – Prof. Jamil Issy será realizada pelo diretor
Técnico, psiquiatra Tiago Oliveira, na área temática de Dependências. O CBP é o maior
Congresso de Especialidade no Brasil e o 3º maior do mundo. O evento acontece entre
os dias 17 e 20 de outubro, em Brasília (DF), no Centro Internacional de Convenções do
Brasil (CICB), na Asa Sul, com o tema Diretrizes para um modelo de assistência
psiquiátrica no Brasil, isso é possível?

Outubro Rosa – Palestra sobre Câncer de Mama
Três palestras com histórias distintas, mas enfoques convergentes, marcam, no
CREDEQ - Prof. Jamil Issy, a campanha de alerta às mulheres sobre a importância da
prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o
câncer de colo do útero. As preleções dos dias 18 e 20 estão sob a responsabilidade da
Gerência de Enfermagem e serão comandadas pela enfermeira Francyara Andrea, com
foco nas pacientes internadas, assim como em todos as parentes femininas que
realizarem a visita familiar do sábado. A exposição do dia 19 será realizada pela
advogada Ediane Elias Fernandes, que foi diagnosticada com câncer mamário em
novembro de 2017. Esta palestra, que foi organizada pela Gerência de RH, tendo por
público as colaboradoras do CREDEQ – Prof. Jamil Issy. A preleção às pacientes
aconteceu no hall de convivência do Núcleo Feminino. As duas outras exposições
tiveram lugar na Sala de Treinamento (STO3), do Ambulatório Infantojuvenil. Todos os
três eventos aconteceram entre 9 e 10 horas. No de sexta, as funcionárias foram
brindadas com um momento da beleza, no qual expositoras e profissionais da beleza
realizaram maquiagem e tratamento da pele, com produtos da Mary Kay.

CREDEQ aplica testes rápidos em funcionários da OI
A Gerência de Enfermagem do CREDEQ - Prof. Jamil Issy realizou exames
laboratoriais rápidos para quatro tipos de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs)
– HIV/SIDA, Sífilis e hepatites B e C, em funcionários da Brasil Telecom/Oi, em
Goiânia. As análises foram feitas durante Semana Interna de Prevenção de Acidentes no
Trabalho (SIPAT 2018 da Oi, da CIPA/BTCC), para divulgação do CREDEQ. A ação,
que aconteceu no dia 17 de outubro, entre 9 horas e 16h30, na sede da Brasil
Telecom/Oi, na Vila Redenção. Os casos positivos serão comunicados à Vigilância
Sanitária de Goiânia, bem como o paciente encaminhado para o tratamento no
Departamento de Epidemiologia e Saúde Ambiental, da Secretaria Municipal da Saúde
de Goiânia (SMS/Gyn). A responsabilidade pela realização dos testes ficou a cargo das
enfermeiras do CREDEQ – Prof. Jamil Issy Thays Gomes e Késia Pinheiro. O objetivo
do trabalho, além de divulgar as ações desenvolvidas pela única unidade de saúde
pública em Goiás a tratar casos severos da dependência química, é prevenir e facilitar o
acesso ao diagnóstico antecipado dessas doenças e despertar a consciência da
necessidade do cuidado individual com a saúde.

Curso de Holericultura da EMATER
A EMATER entregou o certificado de conclusão na produção e exploração de hortaliças
para 60 pacientes internados no CREDEQ – Prof. Jamil Issy. O curso reuniu
participantes dos núcleos masculinos e feminino, em cinco turnos, ao longo de outubro.
A certificação aconteceu no período da manhã do dia 31 de outubro, no anfiteatro de
música, do núcleo masculino 01. O curso contou com aulas práticas e teóricas. O evento
foi aberto pelo supervisor da Terapia Ocupacional, Olimpio Teodoro, que comandou
uma oração e entoou o hino nacional. Em seguida, aconteceu a fala do engenheiro da
Emater Antônio Ribeiro, o gerente multiprofissional, Marcus Túlio, e apresentação de
um vídeo motivacional.

COREN da posse ao Conselho de ética do CREDEQ
Tomou posse no dia 19 de outubro, a Comissão de Ética de Enfermagem Institucional
do CREDEQ – Prof. Jamil Issy. A posse, que foi oficializada pela Portaria 4.548, de 21
de setembro de 2018, aconteceu sob o comando de duas representantes do Conselho
Regional de Enfermagem em Goiás (Coren-GO), as conselheiras Danielly Silvestre
Bittencourt e Marília Cordeiro de Sousa. Seis profissionais da área de Enfermagem do
CREDEQ – Prof. Jamil Issy assumiram o mandato, referente ao triênio 2018/2021 –
(efetivas): enfermeiras Késia Pinheiro e Silvana Costa, técnica de enfermagem Luciana
Gomes: (suplentes): enfermeiras Eligiany Sousa e Carla Michelli, técnica de
enfermagem Leane Teixeira Souza.

Palestra sobre Terapia Ocupacional no CREDEQ
No mês em que se comemora o Dia do Terapeuta Ocupacional, o CREDEQ – Prof.
Jamil Issy, por meio da sua Gerência Multiprofissional, realizou três palestras, entre os
dias 22 e 24 de outubro, com o objetivo de atualizar processos e ações, assim como
promover sinergia entre os profissionais da área que atuam na unidade. As exposições
aconteceram na Sala de Terapia Ocupacional 3, do Ambulatório Infantojuvenil, sempre
ao meio dia. A primeira exposição, que ficou a cargo de duas TO‟s da unidade, Lydja
Nogueira de Lima Coelho e Anielle Leandro Lopes, falou sobre a atuação profissional
na seara da dependência química. A preleção seguinte, ficou a cargo da coordenadora de
TO‟s na Casa de Eurípedes, em Goiânia, Suzana Gildert, que discorreu sobre a profissão
e a saúde mental. A última palestra, sob a responsabilidade de Israel da Silva Arantes e
Tainá Rakan Alves Povoa, teve por tema Instrumentos Terapêuticos da Terapia
Ocupacional no CREDEQ.

Posse da CIPA
A CIPA/CREDEQ – Prof. Jamil Issy tem uma nova diretoria para a gestão 2018/2019.
A posse aconteceu no dia 24 de outubro, na Sala de Terapia Ocupacional 3, do
Ambulatório Infantojuvenil, no período matutino. Na semana anterior, todos os 16
integrantes, entre titulares e suplentes participaram do treinamento formativo exigido
em legislação. Entre os indicados para representar a empresa estão: (Titular) Fabiano
Oliveira Duarte, Adelson Alves Nascimento, Cleydson Carlos de Lima e Daianny
Batista Dias; (Suplente) Elisandro de Jesus Santos, Luis Miguel da Silva Júnior,
Matheus Mendes Lopes e Rildo Clemente Severino. Entre os representantes dos
empregados estão: (Titular) José Aparecido Contes, Karina Duarte Borba, Claudia
Emmanuelle Silva Mendes, Beatriz de Fátima da Costa Vieira; (Suplentes) Carlos

Henrique de Alvarenga Paranhos, Guilherme da Silva Castro, Célio da Silva Melo e
Agamenon Miranda Silva.

CREDEQ passa a ser atendido pela RedeMob
O CREDEQ – Prof. Jamil Issy passa a ser atendido, a partir do dia 31 de outubro, pela
empresa do transporte coletivo urbano HP/Rápido Araguaia, integrante do consórcio
RMTC/RedeMob. Desde que foi inaugurada, o serviço de transporte à única unidade de
saúde estadual que atende a casos severos da dependência química, era realizado pela
empresa Cruzeiro do Sul, contratada pela Secretaria Estadual da Saúde de Goiás. O
serviço, que será realizado pela Linha 340, começou a ser executado a partir das 6h40,
no Terminal Araguaia, localizado nas proximidades do Centro de Cultura, Esporte e
Lazer da Advocacia de Goiás (CEL da OAB/GO), em Aparecida de Goiânia.
Diariamente e nos dias uteis serão realizadas dez viagens. Aos sábados, os
deslocamentos ao dia serão reduzidos para cinco, devido as visitas aos pacientes
realizados por seus parentes e amigos. Aos domingos e feriados, as demandas,
previamente solicitadas, serão executadas pela frota do CREDEQ – Prof. Jamil Issy.

Novembro Azul, a Saúde do Homem
A Gerência de Enfermagem do CREDEQ – Prof. Jamil Issy realizou palestras sobre
câncer de próstata para todos os pacientes internados na unidade e seus familiares, assim
como para os seus funcionários. As atividades aconteceram nos dias 10, 12 e 13. No
primeiro dia, a atividade foi direcionada aos familiares de todos os pacientes internados.
No dia seguinte, as preleções foram feitas aos pacientes dos núcleos masculino (01 e 02)
e feminino. No último dia, o tema foi levado aos colaboradores tanto do CREDEQ,

quanto das empresas terceirizadas que atuam na única unidade pública de saúde a tratar
casos severos da dependência química. As exposições ficaram a cargo da enfermeira
Francyara Andreia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Associação Comunidade Luz da Vida, gestora do CREDEQ Aparecida de Goiânia –
Prof. Jamil Issy desenvolve ações e esforços com intuito de apresentar excelência no
tratamento ao dependente químico e em atendimento aos preceitos contratuais neste
relatório Gerencial e de atividades.
O referido de atividades teve como objetivo registrar o histórico de ações realizadas
pela equipe do CREDEQ Aparecida de Goiânia – Prof. Jamil Issy, durante o ano de
2018. A todos os que contribuíram, direta ou indiretamente, para a realização das
atividades do CREDEQ, o nosso muito obrigado.

Mayara Baliza Ferreira
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Assistente de Qualidade - CREDEQ

Assessora de Planejamento - CREDEQ

Tiago Batista de Oliveira
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