Boa tarde, farmacêuticos!

💻📱 Confiram as principais notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta
segunda-feira 04/01/2021. 💊💉 Continuem antenados sobre os principais assuntos.
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF
Rádio News Farma
O primeiro podcast do ano faz uma retrospectiva das principais ações do CFF em 2020.
Entre os destaques, a inserção do farmacêutico na vacinação contra a gripe, a resolução
sobre atuação do farmacêutico na ozonioterapia, a regulamentação da atuação do
farmacêutico em medicamentos e produtos à base de Cannabis, a orientação aos
farmacêuticos sobre a dispensação de medicamentos off label e sobre a dispensação na
telemedicina.
Ouça no Apple Podcasts: https://apple.co/3900fVq | Ouça nas outras plataformas de áudio:
https://www.cff.org.br/pagina.php?id=839
Anvisa aprova importação de 2 milhões de doses de vacinas: https://bit.ly/3nhSaQW
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
Saúde reafirma compromisso de enfrentamento à Covid-19 em visita ao Amazonas:
https://bit.ly/3b6XhB3
The American Journal of Medicine defende tratamento preventivo para COVID:
https://bit.ly/2LeR9fc
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Anvisa aprova importação de dois milhões de doses de vacinas pela Fiocruz:
https://bit.ly/2MyKYDp
Vacina: esclarecimento sobre atualização do quadro de análise: https://bit.ly/2X8Iwpc
NT da Anvisa: detecção de nova variante de Covid-19 por testes: https://bit.ly/357W5tc
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
A OMS emite sua primeira validação de uso de emergência para uma vacina COVID-19 e
enfatiza a necessidade de acesso global equitativo: https://bit.ly/3nljGgF
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU
Bebês de Ano Novo: UNICEF estima mais de 370 mil nascimentos em todo o mundo no dia
1º de janeiro: https://bit.ly/3pKJjJe

América foi o continente mais afetado pela pandemia de COVID-19, com mais de 850 mil
mortes: https://bit.ly/390MANJ
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
SES-RJ publica Cenário Epidemiológico da Covid-19: https://bit.ly/353zKx9
Anvisa faz reunião com o CONASS: https://bit.ly/3oeY5rd
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS
Publicada Portaria sobre os recursos de manutenção para os Centros de Atendimento para
enfrentamento da Covid-19: https://bit.ly/3rTyJRR
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Fiocruz divulga nota sobre iniciativas para antecipar a vacinação: https://bit.ly/3offMHk
MonitoraCovid-19 chega ao fim de 2020 com 42 mil usuários assíduos: https://bit.ly/3rVnloy
Covid-19: vacina de Oxford-AstraZeneca é aprovada no Reino Unido: https://bit.ly/3hJstb2
SENADO FEDERAL
Senado ajudou a frear tombo na economia sem ignorar cuidado com saúde:
https://bit.ly/3oduput
NOTÍCIAS GERAIS
Setor farmacêutico inicia
https://glo.bo/3pNG2c9
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GUILHERME DA FARMÁCIA É ELEITO PRESIDENTE DA CÂMARA DE MOGI GUAÇU
PARA O BIÊNIO 2021/2022: https://bit.ly/3rRrJVQ
Prefeita Josi Nunes apresenta o secretariado em Gurupi e volta a agradecer apoio de
Carlesse na campanha eleitoral: https://bit.ly/3pSfqqx
VEJA AS VAGAS DE EMPREGO PARA ESTA SEGUNDA-FEIRA, 04: https://bit.ly/2KXFx0c
Funcionário de farmácia
https://bit.ly/2KTOYxY
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Falta de medicamento fundamental para o transplante de medula óssea preocupa
pacientes: https://glo.bo/359FkxZ
O que se sabe sobre o farmacêutico que danificou doses de vacina contra Covid-19:
https://bit.ly/2X9rl6T

