Boa tarde, farmacêuticas e farmacêuticos!

💻📱 Vejam as principais notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta
quinta-feira, 14/01/2021. 💊💉 Mantenham-se bem informados sobre os principais
assuntos.
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

CFF reage a decreto do governo do Amazonas: https://bit.ly/38FVu4h
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
Aeronave trará da Índia 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 ao Brasil:
https://bit.ly/3spV5e2
Nota sobre a decolagem do avião que vai à Índia: https://bit.ly/3ifiTMZ
Ministério de Saúde vai adquirir mais de 100 milhões de seringas e agulhas:
https://bit.ly/2LqCgqK
Avião da Azul que buscará vacinas contra a Covid-19 inicia a rota às 13h em Viracopos-SP:
https://bit.ly/3bKQg9z
Força Nacional do SUS retorna ao Amazonas: https://bit.ly/3oL21Ar
Pronon e Pronas/PCD recebem propostas até 1º de março: https://bit.ly/3qluEo5
SENADO FEDERAL
Sete estados correm o risco de não ter seringas para começar vacinação contra covid-19:
https://bit.ly/38H0uWs
Projeto que garante quimioterapia oral domiciliar depende da aprovação da Câmara dos
Deputados: https://bit.ly/2LLW5bI
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Atualização: andamento das análises de uso emergencial: https://bit.ly/3ic2LvK
Programa de Estágio da Anvisa: alterado o calendário: https://bit.ly/3sndbxj
Uso emergencial: como acontece a decisão: https://bit.ly/3qnhh74
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Conass, Conasems, Ministério da Saúde, Cofen e Anvisa debatem a segurança dos
profissionais e pacientes na vacinação contra a Covid-19: https://bit.ly/3sou5M4
-

CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS
Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/3nJRaFF
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
A Assembleia Mundial da Saúde endossa a primeira resolução sobre prevenção e controle
da meningite: https://bit.ly/39yWVke
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU
O mundo enfrentará graves danos humanos e econômicos se não acelerar a adaptação
climática, diz relatório da ONU: https://bit.ly/35BgQhp
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Covid-19: pesquisadores alertam para a necessidade de políticas públicas:
https://bit.ly/39wb95A
Mestrado profissional em Saúde da Família disponibiliza conjunto de publicações:
https://bit.ly/2LB1Adr
NOTÍCIAS GERAIS
Fibra do mamão papaia maduro pode inibir o surgimento de lesões pré-câncer no intestino:
https://bit.ly/2XHTthE
Vacinação no Brasil começa na quarta-feira, diz Pazuello a prefeitos: https://bit.ly/3bFakKo
Saúde lança aplicativo para estimular uso de medicamento sem eficácia comprovada contra
covid-19: https://bit.ly/3oMfMi6
Falta de medicamento ameaça transplante de medula óssea no Brasil: https://bit.ly/2LvYtDy

