
•  A semana começa com sol entre muitas nuvens em 
todo o estado. Mesmo com a nebulosidade mais persis-
tente as temperaturas se elevam rapidamente ao longo 
do dia. São esperados poucos eventos de chuva e raios, 
sendo sistemas com rápida formação e bem isolados. 
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
11/01/21 ............................... R$ 150,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
11/01/21 .................................R$ 72,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
11/01/21 ................................. R$ 70,00

Fonte: Deral/Seab

Saúde descentraliza serviços e amplia acesso de usuários 
da Assistência Farmacêutica

 Embora 2020 te-
nha sido um desafio em 
muitos aspectos para a 
gestão em saúde, a Assis-
tência Farmacêutica (AF) 
da Secretaria de Estado 
da Saúde teve avanços 
e ampliação de serviços. 
Superando a expectativa 
de aumento da quantida-
de de usuários para o ano, 
até novembro de 2020 a 
AF atendeu 277.316 usu-
ários de medicamentos 
do componente especia-
lizado e elenco comple-
mentar da Secretaria da 
Saúde.
 Entre as metas 
estipuladas no Plano Es-
tadual de Saúde 2019 - 
2023, algumas foram co-
locadas em prática pela 
urgência estabelecida 
pela pandemia pelo novo 
coronavírus, como a ex-
pansão do programa Re-
médio em Casa, dispen-
sação de medicamentos 
de forma antecipada e 
ampliação de municípios 
com entrega aos usuá-
rios.
 O armazena-

mento e a logística de 
todos os insumos são 
realizados pelo Centro 
de Medicamentos do Pa-
raná (Cemepar), unidade 
responsável que respon-
de à distribuição e abas-
tecimento de unidades da 
Secretaria da Saúde.
 O secretário 
Beto Preto afirma que o 
avanço percebido na As-
sistência Farmacêutica 
reflete na segurança das 
estruturas que o Estado 
já tem. “Sabemos que foi 
um ano difícil, foi um ano 
de adaptações e adequa-
ções e a farmácia foi uma 
área que utilizou a neces-
sidade como oportunida-
de de crescimento”, afir-
mou.
 Para ele, a for-
te estrutura vai propiciar 
inclusive a eficiência na 
distribuição de insumos 
para imunização da Co-
vid. “Nossa estrutura de 
armazenamento e distri-
buição é excelente. Con-
seguimos, por exemplo, 
monitorar e abastecer os 
hospitais desde março 

para que não ficassem 
sem medicamento, como 
ocorreu em muitos outros 
Estados”, diz o secretá-
rio. “Além disso, nossa 
capacidade de entrega 
é muito eficiente, conta-
mos, inclusive, com essa 
estratégia segura para a 
distribuição das vacinas 
contra o novo coronaví-
rus, quando as tivermos”.

CEMEPAR
 Todos os itens 
gerenciados pela Assis-
tência Farmacêutica são 
recebidos, armazenados 
e distribuídos pelo Cen-
tro de Medicamentos do 
Paraná (Cemepar). O 
Cemepar é responsável, 
também, por outros insu-
mos, como imunizantes e 
materiais que são forne-
cidos aos hospitais e ou-
tras unidades de saúde.
 A diretora do Ce-
mepar, Margely de Souza 
Nunes, explica que a uni-
dade possui rotas monito-
radas para acompanhar 
as entregas. “Nossa res-
ponsabilidade só encerra 
quando sabemos que o 

insumo está no local de 
destino final. Durante o 
ano todo, o Cemepar tra-
balha no armazenamento 
e transporte de milhares 
de itens para os 399 mu-
nicípios do Paraná.”

REMÉDIO EM CASA
 Em funciona-
mento desde 2017, o 
serviço de entrega em 
casa de medicamentos 
é uma das estratégias 
que visa facilitar o acesso 
dos usuários aos medica-
mentos de uso contínuo 
do Componente Espe-
cializado da Assistência 
Farmacêutica (CEAF) e 
do Elenco Complementar 
da Secretaria da Saúde. 
O objetivo do Programa 
é reduzir deslocamentos 
mensais dos pacientes 
às farmácias das Regio-
nais de Saúde.
 Em 2020, com 
a necessidade de isola-
mento pela pandemia, a 
estratégia foi ampliada 
e atingiu 8.871 usuários 
das 2ª, 10ª e 17ª Regio-
nais de Saúde. A meta da 
AF é implantar o serviço 

em oito farmácias de RS.
 “A ampliação do 
Remédio em Casa é um 
compromisso da Secre-
taria da Saúde com a po-
pulação, foi assumido no 
Plano Estadual de Saú-
de, que rege as ações da 
Secretaria até o ano de 
2023”, complementou o 
secretário.

ANTECIPAÇÃO
 A partir de mar-
ço, as farmácias recebe-
ram orientações para a 
entrega antecipada para 
dois ou três meses de tra-
tamento, a depender dos 
seus estoques e da orien-
tação do Cemepar. Esta 
medida reduziu substan-
cialmente a circulação de 
pessoas nas farmácias, o 
que contribuiu em muito 
para diminuir a aglomera-
ção nesses ambientes.
DESCENTRALIZAÇÃO

 A gestão da Se-

cretaria da Saúde tem 
como meta a descentra-
lização da dispensação 
dos medicamentos para 
todos os 399 municípios. 
Em 2020 a cobertura 
atingiu 360 municípios 
que executam a entrega 
desse grupo de medica-
mentos. A dispensação 
para as 39 cidades que 
ainda faltam deve ocorrer 
até 2023.
HORÁRIO AGENDADO 
 Desde o início de 
março o atendimento aos 
usuários cadastrados das 
farmácias das Regionais 
tem sido somente no ho-
rário agendado. Além dis-
so, é permitida a entrada 
de somente uma pessoa 
(usuário ou seu represen-
tante), que deve obrigato-
riamente estar com más-
cara.
 A medida auxilia 
que o cidadão permane-

ça no ambiente da far-
mácia somente para o 
atendimento e retirada do 
medicamento que utiliza. 
O agendamento para re-
tirada do medicamento 
pode ser realizado pelo 
site da Assistência na pá-
gina da Saúde.

PRÉ-CADASTRO 
FACILITADO

 O pré-cadastro 
de novos usuários resi-
dentes em Curitiba, Lon-
drina, Maringá e Cas-
cavel também pode ser 
feito por meio da página 
da Secretaria. Nesse pré-
cadastro o usuário pode 
enviar exames, laudos e 
demais documentos de 
forma eletrônica. A ferra-
menta foi desenvolvida 
pela Celepar e tem como 
objetivo evitar o deslo-
camento do paciente até 
a farmácia para realizar 
essa etapa.

Fonte:http://www.aen.pr.gov.br
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