
Farmacêuticas e farmacêuticos, boa noite!

💻📱 Confiram as notícias do CFF e também sobre o setor farmacêutico que estão
repercutindo nesta quinta-feira, 25/02. 💊💉 Mantenham-se informados sobre os
principais assuntos.
-
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Plenário homenageia mortos pela Covid-19 em reunião plenária: https://bit.ly/2ZT66Yi
-
Rádio News Farma

Anvisa publica nova resolução de critérios para antimicrobianos: https://bit.ly/3bIwWrN

Plenário homenageia mortos pela Covid-19 em reunião plenária: https://bit.ly/3kALXA5

Anvisa fala com exclusividade sobre vacinas contra Covid-19: https://bit.ly/3uGlfdZ

Conselho de Farmácia faz apelo em solidariedade ao Acre: https://bit.ly/2ZXiRkx
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Saúde indica reserva de vacina para aplicação da segunda dose do imunizante do
Butantan: https://bit.ly/2ZQX26m

Saúde abre novo processo para aquisição de seringas e agulhas: https://bit.ly/2NDafNu
-
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

Novos produtos, velhos truques? Preocupações com o grande tabaco voltado para os
jovens: https://bit.ly/3krodye

O poder de salvar vidas do oxigênio medicinal: https://bit.ly/3uyPjrO

Como a OMS transforma financiamento em ação em regiões ao redor do mundo:
https://bit.ly/2O1SGGI

Emergência de oxigênio COVID-19 afetando mais de meio milhão de pessoas em países de
baixa e média renda todos os dias, conforme a demanda aumenta: https://bit.ly/3pRT2wP

Quatro anos depois, o Observatório Global de P&D em saúde continua a identificar lacunas
e novas tendências no espaço de P&D em saúde: https://bit.ly/3aRVL5i
-
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

CNS critica PEC Emergencial que pode gerar mais desfinanciamento ao SUS em meio à
pandemia: https://bit.ly/3aUqyP4
-
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CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

CNS, Conass, Conasems e Frente pela Vida entregam nota pública para o Senado:
https://bit.ly/3swyv2z

Conass faz parcerias em prol da vacinação contra a Covid-19: https://bit.ly/3bEHXKD

NOTA À IMPRENSA – FIM DA VINCULAÇÃO: UMA AMEAÇA AOS DIREITOS:
https://bit.ly/2NvY1qc

Conass e Conasems se reúnem com lideranças dos Agentes Comunitários de Saúde e de
Endemias: https://bit.ly/3r0dU6M

Curso Internacional de Avaliação Participativa em Saúde: Abordagens e Perspectivas
Teórico-Metodológica e Práticas: https://bit.ly/3utPIvv

Sergipe apresenta resultado do Projeto de Fortalecimento da Gestão do Trabalho:
https://bit.ly/3qUmW54
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS

Confira a trajetória do Projeto Aedes na Mira, que capacitou mais de 15 mil alunos de todo o
Brasil: https://bit.ly/3pOwLjG

Saúde divulga cronograma de entrega de 3,2 milhões de doses de vacinas contra a
Covid-19: https://bit.ly/3knpnKS

Conass e Conasems se reúnem com lideranças dos Agentes Comunitários de Saúde e de
Endemias: https://bit.ly/3uuDJxR
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Programa Inova Labs realiza abertura da Rodada 3 com 18 equipes: https://bit.ly/3uvYhpC

Nísia Trindade e Margareth Dalcomo estão em ranking da revista Forbes:
https://bit.ly/2PewXMv
-
JORNAL DA USP

Aplicações de laser e vácuo revertem paralisia facial sem uso de medicamentos:
https://bit.ly/3aQxRac
-
SENADO FEDERAL

Senadores lamentam marca de 250 mil mortes por covid-19 no Brasil:
https://bit.ly/2NDYBSG
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Projeto que facilita compra de vacinas anticovid é aprovado pelo Senado:
https://bit.ly/3qTZ3ud
-
NOTÍCIAS GERAIS

Serviços clínicos ganham espaço em farmácias independentes: https://bit.ly/3uxs0hN

Farmácia é condenada a indenizar mulher que recebeu antibiótico em vez de remédio para
epilepsia: https://bit.ly/3qT9nCN

Com pandemia, hospitais passam a ofertar consultas virtuais em escolas, casas, farmácias
e aeroportos: https://bit.ly/2NBz3FC

Saúde estende vacinação contra a Covid-19 aos profissionais da Saúde com 60 anos ou
mais: https://bit.ly/37M158a

Comissão formada por conselhos regionais detecta ilícitos na fundação que administra o
hospital Napoleão Laureano , na Paraíba: https://bit.ly/3uru5w1

Decisão judicial determina a regularização do acondicionamento de medicamentos pela
Farmácia Municipal de Araguari: https://bit.ly/3dLJkd2

ANS define novas coberturas dos planos de saúde: https://bit.ly/3dNh5ur

Semiologia: o que é?: https://bit.ly/3kmvBuJ

Deputado quer criar farmácia popular de medicamentos para animais de estimação:
https://bit.ly/3aWGQHb

Por falta de recursos, programa Farmácia Popular pode ser interrompido:
https://bit.ly/3bHbtPQ
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