
Farmacêuticas e farmacêuticos, boa tarde! 
 
💻📱 Acessem as notícias do CFF e também sobre o setor farmacêutico que estão              
repercutindo nesta quarta-feira, 10/02. 💊💉 Fiquem sempre bem informados sobre          
os principais assuntos. 
- 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
CFF lança mais um folder com orientações para utilização de inalador:           
https://bit.ly/3p5TAPn  
 
Rádio News Farma 
 
Anvisa facilita importação de vacinas já aprovadas pela OMS: https://bit.ly/3tLbYAJ  
 
Tecnologia da vacina contra Covid-19 é testada contra o câncer: https://bit.ly/3a7VA5C  
 
Anvisa pede que Bolsonaro vete prazo menor para análise de vacina: https://bit.ly/2OfrDI7  
 
União Europa vai aumentar esforços para a produção de vacinas: https://bit.ly/3p9eHAz  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Mais de 50% da população indígena já foi vacinada: https://bit.ly/2LD38Ut  
 
Saúde monitora eventos adversos pós-vacinação da Covid-19: https://bit.ly/3ryLUH0  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Anvisa abre caminho para mais vacinas chegarem ao país: https://bit.ly/2Z2N4OR  
 
Covid 19: Anvisa e laboratório alinham estratégia para análise de estudo da Covaxin no              
Brasil: https://bit.ly/3jB1TBz  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Na corrida da vacina COVID-19, ou ganhamos juntos ou perdemos juntos:           
https://bit.ly/373fgp9  
 
A OIT adere ao Plano de Ação Global para Vidas Saudáveis ??e Bem-estar para Todos:               
https://bit.ly/3a57jSg  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
Guterres saúda decisão dos EUA de voltar para o Conselho de Direitos Humanos:             
https://bit.ly/3qeieyU  
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Presença feminina na luta contra COVID-19 marca Dia Internacional de Mulheres e Meninas             
na Ciência: https://bit.ly/2Z2QWzn  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
 
OPAS pede a países que fortaleçam preparação para vacinação contra a COVID-19:            
https://bit.ly/3jyUHWR  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS 
 
Inscrições abertas para curso EAD de Pós-Graduação em Saúde Digital realizado pela UFG             
em parceria com o DATASUS/MS: https://bit.ly/3cXtxHR  
 
SESAI: Mais de 50% da população indígena já foi vacinada: https://bit.ly/3qaOmDg  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Dossiê aborda o impacto da pandemia nos povos indígenas: https://bit.ly/2LChZOQ  
 
Vacinas é o tema do Sala de Convidados: https://bit.ly/2Z3Ny7l  
 
Em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, o Canal Saúde              
vai estar com uma programação especial: https://bit.ly/3rycBf4  
 
Campanha “Se liga no Corona!” lança áudios e radionovelas sobre a vacinação:            
https://bit.ly/2OsUNE1  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Senado vota nesta quarta projeto que proíbe desativação de hospitais de campanha:            
https://bit.ly/36Zb5uo  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
CFF defende recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência:         
https://bit.ly/3rG51Po  
 
Mulheres foram mais afetadas emocionalmente pela pandemia: https://bit.ly/3p8yZKm  
 
Samel e pesquisador dos EUA estudam novo medicamento contra Covid em pacientes do             
AM: https://bit.ly/3rLj3Q1  
 
Remédio em Casa passa a atender usuários da farmácia de Maringá: https://bit.ly/3q8lRGx  
 
Mais de 100 quilos de medicamentos vencidos são recolhidos em Três Lagoas:            
https://bit.ly/3p8er4A  
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Propagandas enganosas sobre tratamento da Covid-19 serão fiscalizadas:        
https://bit.ly/3cWe8aI  
 
Venda de remédios dispara no Amazonas: https://bit.ly/2MVax1Q  
 
Justiça autoriza aumento de ICMS sobre medicamentos: https://bit.ly/3qaileL  
 
Procura por medicamentos sem eficácia contra a Covid-19 aumentam até 280% no Pará:             
https://glo.bo/2Nbzvdd  
 
Uso de medicamentos fora do prazo de validade pode acarretar riscos à saúde:             
https://bit.ly/3qls1CY  
 
Prefeitura de Manaus concordou com tratamento precoce e anunciou ‘Kit Covid’:           
https://bit.ly/3tDMWmW  
 
Blau Farmacêutica inaugura planta dedicada à produção de IFA biotecnológico em seu            
complexo industrial: https://bit.ly/3a6chy1  
 
CASCAVELFundo Municipal adquire diversos medicamentos para as Unidades de Saúde e           
paga R$ 189.509,65: https://bit.ly/3tHPT5X  
 
TJPA aprova acordo, denunciado pelo MP, entre governo do Pará e empresa que vendeu              
respiradores: https://glo.bo/3p2OnYE  
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