Boa tarde, farmacêuticas e farmacêuticos!

💻📱 Vejam as principais notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta
terça-feira, 19/01/2021. 💊💉 Fiquem bem informados sobre os principais assuntos.
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Farmacêuticos são protagonistas no processo de autorização uso emergencial de vacinas
contra a Covid-19: https://bit.ly/39HHDd4
Carta aberta aos farmacêuticos: https://bit.ly/2LZPF8Z
Rádio News Farma
Saiba quem serão os primeiros a receber a vacina contra Covid-19: https://bit.ly/3sMsCQ7
Registro de aplicação de vacinas deve ter informações detalhadas: https://bit.ly/3sEtSED
Medidas sanitárias devem ser mantidas mesmo com vacinação: https://bit.ly/35V1MLF
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
Saúde autoriza contratação emergencial de médicos para Manaus: https://bit.ly/3qAPznm
Manaus recebe do
https://bit.ly/3bT8Kof

Governo

Federal

doses

da

vacina

contra

a

Covid-19:

Profissionais de saúde e idosos institucionalizados serão os primeiros a receber doses de
vacina contra a Covid-19: https://bit.ly/3qyCaw6
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Agenda Regulatória da Anvisa: última semana para contribuir: https://bit.ly/3qCy0n0
Anvisa publica CBPF da Pfizer e da Janssen-Cilag: https://bit.ly/2Y0Hw6N
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
Declaração ao 148º Conselho Executivo pelo Presidente do Comitê de Revisão sobre o
Funcionamento do Regulamento Sanitário Internacional (2005) durante a Resposta
COVID-19: https://bit.ly/39P764a
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU
"Todos pelas Vacinas" reúne organizações de divulgação científica em ações pró-vacinação
contra a COVID-19: https://bit.ly/39IB0Hv

UNAIDS abre inscrições para submissão de proposta para o fundo de apoio às
populações-chave durante a pandemia: https://bit.ly/3sE5Nhi
OIM entrega computadores para unidade básica de saúde no município de Pacaraima, em
Roraima: https://bit.ly/3sDdOmu
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
Abrace a Vacina: lançada a campanha para incentivar a população a se vacinar:
https://bit.ly/2XUlYZH
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS
Registro adequado de dados da APS é tema de curso gratuito: https://bit.ly/2NdH7vH
Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/3nVjLHX
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
DF vacina os primeiros profissionais de saúde contra a Covid-19: https://bit.ly/2Nk7twh
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS
Boletim Covid-19: ANS
https://bit.ly/2XRA4uX
JORNAL DA USP

atualiza dados sobre utilização dos planos de saúde:

“Vacinar-se não é somente um ato de cuidado com a própria saúde, mas um dever
sanitário”, afirmam reitores das estaduais públicas paulistas: https://bit.ly/3sE2mHl
“Coronavac é uma das vacinas mais seguras já testadas até hoje”, afirma Esper Kallás:
https://bit.ly/3nSsavO
Desafio de vacinar contra covid-19 começa com
https://bit.ly/3sM3WqX
SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA - SBI

2,8

milhões

de

brasileiros:

Sociedades médicas apoiam posicionamento da SBI no enfrentamento do novo
coronavírus: https://bit.ly/3oX5s72
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Amazonas: Fiocruz detecta nova linhagem da Sars-CoV-2 e estado sofre com falta de
oxigênio: https://bit.ly/2KwmJFi
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Projeto pune agente público por vacinação obrigatória em caso de efeito colateral grave ou
morte: https://bit.ly/3sEtiql
Projeto cria Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica: https://bit.ly/35Sh2J8
SENADO FEDERAL
Golpistas usam como
https://bit.ly/3nToF8o
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Governo da Venezuela e rede de solidariedade levam oxigênio para Manaus:
https://bit.ly/3c6NJ9V
Senador quer criar CPIs sobre ações do governo no enfrentamento da covid-19:
https://bit.ly/3sBJJ6V
Início da vacinação
https://bit.ly/3bSyL77
NOTÍCIAS GERAIS

contra

Covid-19:
Farmacêuticos
https://bit.ly/3bNBY82
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Concurso da Prefeitura de João Pessoa para área da saúde prorroga inscrições até esta
terça: https://glo.bo/35UBCJ7
Dez anos de cultivo de funcho na Farmácia Viva: https://bit.ly/38YaSJn
Covid: farmácias e
https://bit.ly/2XTODhx
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Piauí:

Hospital Municipal Ruth Cardoso terá nova direção: https://bit.ly/3bS6KMY
Maior defensor da
https://bit.ly/2NlnDFF

cloroquina

admite

que

medicamento

não

reduz

morte:

'Psicofobia': os estigmas sobre saúde mental e medicamentos: https://bit.ly/39H63Dw
“Nunca indiquei medicamentos
https://bit.ly/39Pm9Lc
Dia do Farmacêutico
https://bit.ly/3oZWnKO

é
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com
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exposição

Por um serviço mais qualificado: https://bit.ly/35W180u
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São

Vicente:

