Olá!
Boa tarde, farmacêuticos!

💻📱 Confiram aqui as principais notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico
veiculadas entre os dias 21 e 26/12. 💊💉 Mantenham-se sempre muito bem
informados sobre os principais assuntos.
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Saúde do futuro: especialistas já falam em Farmácia 5.0: https://bit.ly/3hhWaj7
Rádio News Farma
Cebrim emite nota sobre fungo multirresistente em hospitais: https://bit.ly/3mKwUmE
Uso inadequado de medicamentos como omeprazol representa risco: https://bit.ly/3aGaosM
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
Saúde divulga dados epidemiológicos da Covid-19 no Brasil: https://bit.ly/2WNvihm
Conheça o Programa Nacional de Imunizações, trunfo do Brasil para vacinação contra a
Covid-19: https://bit.ly/3nUlaPK
MS elabora nota técnica para orientar atuação de enfermeiros na estratégia do acesso ao
diagnóstico das hepatites B e C: https://bit.ly/3nRGSnI
Estudo vai estimar as coberturas vacinais em 19 estados e no Distrito Federal:
https://bit.ly/3pkakmo
Saúde põe em prática medidas de precaução para voos do Reino Unido:
https://bit.ly/37MOKRN
Caso de H1N2 é registrado no Paraná: https://bit.ly/3hh1djQ
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Anvisa adota nesta madrugada medidas de precauções em voo do Reino Unido:
https://bit.ly/2L1ctF2
Anvisa apresenta resultados do Plano Digital 2019-2020: https://bit.ly/3mR5ICS
Entrada no Brasil: conheça as novas regras: https://bit.ly/3aPnRyF
Vacina: entenda o Programa de Gerenciamento de Risco e Tecnologia Farmacêutica:
https://bit.ly/3aDCh4K

Anvisa publica CBPF da AstraZeneca: https://bit.ly/38D11re
Covid-19: novas regras para quem entra no Brasil pelos aeroportos valem a partir do dia 30.
Fique atento!: https://bit.ly/3rtM1Eu
Publicadas as datas de peticionamento dos RPBRs de medicamentos: https://bit.ly/3ps9Ef8
Anvisa publica Nota Técnica com orientações sobre Candida auris: https://bit.ly/2MaMefN
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
CNS recomenda ampliação de Plano de Vacinação contra Covid-19: https://bit.ly/37Rx7QW
CARTA ABERTA: CNS convoca população brasileira para construção de um 2021 com
mais Saúde e Proteção: https://bit.ly/2WM4Wwi
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS
Publicada a Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028: https://bit.ly/3nUDU1F
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Parceria entre FGV e Fiocruz reforça combate às arboviroses: https://bit.ly/3aKf0hm
Fiocruz vai entregar vacina contra a Covid-19 em fevereiro: https://bit.ly/3aNmksH
Primeira exposição ao coronavírus pode não produzir memória imune: https://bit.ly/34JN2i9
Especialização em Informação Científica e Tecnológica em Saúde abre inscrições:
https://bit.ly/38ARO2r
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
Doadores apoiam a luta diversificada da OMS contra a mudança da pandemia de COVID-19
em todo o mundo: https://bit.ly/3hvLhKN
Mobilizando os jovens para acabar com a tuberculose: https://bit.ly/37P3sYi
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputados aprovam projeto que prorroga suspensão de metas para prestadores de serviços
de saúde: https://bit.ly/37OaZGN
SENADO FEDERAL
Com começo do verão, cuidados contra 'Aedes aegypti' deve ser redobrado:
https://bit.ly/3aKfXWY

Entrevista: nova variante do coronavírus não invalida vacinas contra covid-19:
https://bit.ly/3nPi53u
NOTÍCIAS GERAIS
Farmácia de quimioterápicos no primeiro semestre de 2021: https://bit.ly/3mMamC9
Farmácias devem ter vacina nos EUA em fevereiro; no Brasil, não há prazo:
https://bit.ly/38CsnO3
Justiça concede habeas corpus ao presidente do Conselho Regional de Farmácia preso na
operação Transparência: https://glo.bo/3ppuiMS
CRF/MS pede que farmacêuticos sejam incluídos na lista prioritária de vacinação contra
Covid: https://bit.ly/2KXIZaM
Covid-19: Astrazeneca estuda remédio que pode prevenir sintomas em infectados:
https://bit.ly/3nUoRF6
Covid-19: cientistas britânicos testam medicamento para prevenir infecção:
https://bit.ly/3hjIALX

