Farmacêuticas e farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 Vejam as notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico que estão repercutindo
nesta quarta-feira, 27/01. 💊💉 Fiquem por dentro dos principais assuntos.
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

CFF e SBFFC unem forças pela vacinação de farmacêuticos e colaboradores das
farmácias: https://bit.ly/3qXxlfX
MINISTÉRIO DE SAÚDE - MS
Ministério da Saúde reforça orientações sobre vacinação contra Covid-19 em reunião virtual
com estados e municípios: https://bit.ly/39oNTYp
Ministério da Saúde fecha parceria com a Febraban para divulgar vacinação contra
Covid-19: https://bit.ly/2NAx6c9
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Anvisa emite alerta sobre aplicação da vacina CoronaVac: https://bit.ly/3cdrorb
Regulação de gordura trans é tema de curso gratuito: https://bit.ly/3iRGvHW
Anvisa realiza reunião de alinhamento com estados: https://bit.ly/2MxVHhd
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
Mensagens para o Dia Mundial da Hanseníase de 2021: https://bit.ly/2YiWchV
A OMS anuncia definições atualizadas de tuberculose amplamente resistente a
medicamentos: https://bit.ly/2YlFzC8
Johnson & Johnson doa adesivos de nicotina para ajudar milhares de jordanianos a parar
de fumar durante a COVID-19: https://bit.ly/3a60Rt2
A OMS destaca o progresso na aceleração do acesso ao diagnóstico e tratamento da
hepatite C em países de baixa e média renda: https://bit.ly/3cj0pdE
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS
OMS destaca progresso na aceleração do acesso ao diagnóstico e tratamento da hepatite C
em países de baixa e média renda: https://bit.ly/36hNMvF
OMS recomenda cuidados de acompanhamento e anticoagulantes de baixa dosagem para
pacientes com COVID-19: https://bit.ly/3pplHKj
-

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU
Nações Unidas apoiam a rede pública de saúde do Amazonas durante intensificação dos
casos de COVID-19: https://bit.ly/39kWB9O
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Conass e Opas lançam coleção sobre Covid-19: https://bit.ly/3opmQQG
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Projeto da Fiocruz Pernambuco é selecionado em edital do BRICS: https://bit.ly/3qXbSDI
Fiocruz lança novas cartilhas para cuidadores de idosos: https://bit.ly/3ceFiJB
JORNAL DA USP
Dados preliminares mostram que 64% dos recuperados de covid têm sintomas persistentes:
https://bit.ly/3t1B660
Segunda onda do coronavírus leva ao retorno de medidas restritivas em São Paulo:
https://bit.ly/2M7yaE9
"Diga sim às vacinas", orientam pró-reitores da USP em campanha de conscientização:
https://bit.ly/3ohGuOE
A importância da ciência e da tecnologia: https://bit.ly/3ohGP3S
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Projeto assegura educação da pessoa com deficiência de forma inclusiva e não segregada:
https://bit.ly/2YiLCaJ
SENADO FEDERAL
Senadores repercutem crise na saúde em Roraima: https://bit.ly/2Yl9TNy
NOTÍCIAS GERAIS
TCU diz ser ilegal o uso de recursos do SUS para compra de cloroquina contra covid-19:
https://bit.ly/2YpUjzT
Entidades discutem acesso a medicamentos para doenças raras: https://bit.ly/36feAMU
Ações de farmacêuticas se valorizam com mercado de vacinas; veja ranking:
https://glo.bo/39mFfJN

Governo prorroga prazo de inscrição em seleção para o Hemope com 142 vagas e salários
de até R$ 9,8 mil: https://glo.bo/3cahHd0
Conselho quer que farmacêuticos tenham prioridade: https://bit.ly/3iVgebJ
Profissionais de saúde pública passaram mais de 120 mil horas em reuniões virtuais para
combate à Covid-19: https://bit.ly/39ovhYy
Atendente de farmácia na Santa Casa, ex-professora causa polêmica ao ser vacinada em
MS: https://bit.ly/3qUpLmf
Conselho reclama da exclusão de profissionais das farmácias na vacinação do DF:
https://bit.ly/3r1aEaN
Farmacêutico confessa ter danificado 570 vacinas e pode pegar 10 anos de prisão:
https://bit.ly/3psvKyk

