
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

REQUERIMENTO Nº 281/2018

Moção  de  aplausos  às  servidoras  Thaís
Schmidt  Vitali  Hermes  e  Andriely  Vieira
Queiroz  dos  Santos,  responsáveis  pela
Estratégia de Saúde da Família (ESF) do
Jardim  Pancera, pela  conquista  do  “Selo
Bronze” da SESA.

Senhor Presidente,

Os Parlamentares que este subscrevem, nos termos do artigo 162 do
Regimento Interno,

REQUEREM

a  Vossa  Excelência,  ouvido  o  Plenário,  seja  enviado  ofício  à  Thaís
Schmidt  Vitali  Hermes  e  Andriely  Vieira  Queiroz  dos  Santos,  responsáveis  pela
Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Jardim Pancera, localizadas à Rua Guaíra,
1060 – Jardim Pancera, manifestando moção de aplauso desta Casa de Leis pela
conquista do “Selo Bronze” da SESA.

A tutoria é um processo instituído pela Secretaria do Estado de Saúde do
Paraná, o qual busca organizar a atenção primária em saúde – APSUS em todos os
municípios sendo uma certificação iniciada pela Secretaria de Saúde Estadual  em
2014.  Para  que  a  mesma  atue  como  porta  de  entrada,  com  resolutividade  e
responsabilidade, pelos cuidados dos seus cidadãos sendo um processo que modifica
e fortalece a atenção básica de saúde.

Implantado em 2014, o projeto de Tutoria da Secretaria de Estado da
Saúde já beneficia mais de 600 unidades de saúde em 308 municípios. A ideia é
aprimorar a gestão da qualidade dos serviços prestados através de mudanças no
modelo de gerenciamento de riscos, processos e resultados.

O  processo  de  tutoria  do  selo  bronze  tem  como  objetivo  apoiar  as
equipes de saúde estabelecendo padrões e protocolos, organizando os processos de
trabalho  com  vistas  a  garantir  a  segurança  do  usuário  e  da  equipe,  gerenciar
processos para a melhoria e cuidado, também melhorar os indicadores de saúde da
população.

Os  selos  de  qualidade  do  APSUS são  divididos  em três  categorias:
bronze, prata e ouro. Para recebê-los, é preciso que a unidade atinja desempenho
satisfatório  em uma rígida  avaliação  da  Secretaria  da  Saúde.  Cada  categoria  diz
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respeito a um nível de qualidade diferente. O Secretário estadual certifica unidades de
saúde com selos bronze.

A caminhada  da  ESF  Pancera  iniciou  há  aproximadamente  1  ano,
momento no qual foi apresentado o processo, no entanto só em agosto/2018 é que as
atividades iniciaram efetivamente em busca do selo. Toda equipe se uniu e trabalhou
em conjunto para buscar um mesmo objetivo: passar na avaliação externa que estava
programada para dia 29/11/2018.

Tudo isso auxiliou no fortalecimento da equipe, despertou o potencial dos
profissionais, ampliando os seus conhecimentos em relação aos serviços, protocolos,
rotinas e fluxos,  melhorou a integração entre os próprios profissionais da unidade,
promovendo o trabalho em conjunto da equipe multiprofissional.

SALA DAS SESSÕES, 11 de dezembro de 2018.

LEANDRO MOURA ANTONIO ZÓIO EDMUNDO FERNANDES

GABRIEL BAIERLE LEOCLIDES BISOGNIN MARCOS ZANETTI

OlLINDA FIORENTIN PEDRO VARELA RENATO REIMANN

VAGNER DELABIO VALTENCIR CARECA WALMOR LODI
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