
Farmacêuticas e farmacêuticos, boa tarde! 
 
💻📱 Acessem as notícias do CFF e também sobre o setor farmacêutico que estão              
repercutindo nesta sexta-feira, 19/02. 💊💉 Fiquem sempre bem informados sobre          
os principais assuntos e aproveitem o final de semana. 
- 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Rádio News Farma 
 
Podcast#32 News Farma: confira as notícias da semana: https://bit.ly/3aygviq  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Ministério da Saúde oficializa intenção de compra de mais 30 milhões de doses da vacina               
do Butantan: https://bit.ly/3pEyJ62  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Covid-19: atuação da Anvisa quanto à atualização das vacinas: https://bit.ly/3k4ILfs  
 
Pesquisa clínica: novo link para notificar eventos adversos: https://bit.ly/3k2GzFz  
 
Instabilidade no formulário da Declaração de Saúde do Viajante: https://bit.ly/2NngYLt  
 
Anvisa publica nova obra sobre educação em vigilância sanitária: https://bit.ly/3biQfaZ  
 
Consultas públicas terão prazos prorrogados por 15 dias: https://bit.ly/2M9LiJ0  
 
Vacina: concluída certificação de Boas Práticas de Fabricação da Pfizer:          
https://bit.ly/3k5BcFi  
 
Nota: reunião entre a Anvisa e o Instituto Butantan: https://bit.ly/3bfdKSc  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Os líderes do G7 comprometem US $ 4,3 bilhões para financiar o acesso equitativo global a                
testes, tratamentos e vacinas em 2021: https://bit.ly/3s2hNYS  
 
O mundo acordando para a igualdade de vacinas: https://bit.ly/2OUiuoR  
 
Prontidão do país para vacinas COVID-19: https://bit.ly/3awNR14  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
OMS lança novo plano de resposta à COVID-19: https://bit.ly/3qFBjdl  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
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Mundo está se mobilizando pela equidade na distribuição de vacinas contra a COVID-19:             
https://bit.ly/3k327BV  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
Petição pública: CNS intensifica mobilização para garantir recursos para o SUS:           
https://bit.ly/3bqjZT4  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
ImunizaSUS: 94 mil vagas abertas para profissionais que atuam nas ações de imunização             
nos municípios: https://bit.ly/3awJsLA  
 
Fiocruz inicia envase do primeiro lote de IFA da vacina Covid-19: https://bit.ly/3k1Pozr  
 
OMS inclui mais duas vacinas contra COVID-19 em sua lista de uso emergencial e aprova               
sua implantação por meio do mecanismo COVAX: https://bit.ly/3dpt7u1  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS  
 
Confira o Guia da Estratégia Apoiador Conasems/Conasems lançado nesta quinta-feira          
(18): https://bit.ly/2Zu8g0u  
 
Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/2Zu440L  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Nota técnica aborda vigilância de eventos adversos pós-vacinação: https://bit.ly/2NlvGCJ  
 
Estudo sobre inibidores naturais de toxinas de veneno de serpentes é premiado:            
https://bit.ly/3uhC7rd  
 
Covid-19: profissionais do IFF/Fiocruz falam sobre a vacinação em crianças:          
https://bit.ly/3bgW1K6  
 
Casa de Oswaldo Cruz lamenta falecimento de Sergio Goes de Paula: https://bit.ly/3dtXr6A  
- 
JORNAL DA USP 
 
Vitamina D não reduz tempo de internação em casos graves de covid, aponta pesquisa da               
USP: https://bit.ly/3pA7J7F  
- 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA - SBI 
 
A falta de vacinas: https://bit.ly/3bopXUM  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
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Proposta prevê incentivo fiscal para a doação de remédios de alto custo:            
https://bit.ly/3dvPQVg  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Senado inicia campanha para celebrar o Dia Mundial das Doenças Raras:           
https://bit.ly/3s7x62s  
 
Proposta permite quebra de patentes de medicamentos durante a pandemia:          
https://bit.ly/3bgjDhY  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Setor farmacêutico perde autossuficiência após abertura dos anos 90: https://bit.ly/3qEiC9O  
 
Falta de medicamentos para câncer, sífilis e Covid-19 escancara crise na saúde pública:             
https://glo.bo/3axRzra  
 
Servidores registram furto de luvas e máscaras da Farmácia de Minas em BH:             
https://glo.bo/2M4oQ3Q  
 
Farmácia Municipal de Sapucaia do Sul passa por processo de sanitização após surto de              
Covid-19: https://bit.ly/3ugtVHo  
 
Curso de Farmacologia Clínica aborda Uso Racional de Medicamentos: https://bit.ly/3s9Igne  
 
Ministério da Saúde apoia ampliação de Farmácias Vivas em todo o país:            
https://bit.ly/2Zz4N0o  
 
Digitalização de dados de saúde pode revolucionar o setor: https://bit.ly/3k3nCCw  
 
Quase 100% dos pacientes raros ficaram sem acesso à saúde durante a pandemia:             
https://bit.ly/3k0gBCw  
 
Dois empresários são presos por contrabando de medicamentos no Rio:          
https://bit.ly/37qdhvi  
 
Venda de kit Covid aumenta de forma brusca em Goiás: https://bit.ly/3sdSHX7  
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