
Farmacêuticas e farmacêuticos, boa noite! 
 
💻📱 Acessem as notícias do CFF e também sobre o setor farmacêutico que estão              
repercutindo nesta quinta-feira, 11/02. 💊💉 Fiquem sempre bem informados sobre          
os principais assuntos. 
- 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Eventos adversos após a aplicação das vacinas contra a Covid-19 devem ser notificados             
em até 24h: https://bit.ly/2NjJo8U  
 
CFF reafirma a urgência da vacinação dos farmacêuticos e a defesa do PNI:             
https://bit.ly/3rOEMql  
 
Rádio News Farma 
 
Eventos adversos após vacinar devem ser notificados até 24h: https://bit.ly/3tOKU3A  
 
Revista Pharmacia Brasileira aborda a vacinação contra a Covid-19: https://bit.ly/2LHMYsR  
 
Workshop internacional discutirá uso racional de medicamentos: https://bit.ly/2LGOtrd  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Saúde divulga dados epidemiológicos da Covid-19 no Brasil: https://bit.ly/3jGIsaA  
 
Ministério da Saúde faz diagnóstico da situação epidemiológica no interior do Amazonas            
plano macro de enfrentamento: https://bit.ly/3rHNy9m  
 
Ministério da Saúde nega ter pedido para adquirir comprimidos de cloroquina junto à             
Fiocruz: https://bit.ly/3rKLqxH  
 
Ministério da Saúde se reúne com Conass e Conasems para ampliar ações de saúde              
indígena: https://bit.ly/2Z3AJde  
 
Saúde desenvolve planos de ação para assistência às gestantes e puérperas no Amazonas:             
https://bit.ly/3qcnovc  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Anvisa orienta sobre notificação de eventos adversos graves: https://bit.ly/2Zf2YFL  
 
Anvisa promove Diálogo Setorial sobre CP 897/2020: https://bit.ly/3cZsya4  
 
Gerência Geral de Alimentos divulga resultados de 2020: https://bit.ly/3aWzmmg  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
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Emendas parlamentares: CNS defende que Comissão de Orçamento do Congresso          
Nacional mantenha piso emergencial para SUS em 2021: https://bit.ly/3qerEdE  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Curso Internacional de Avaliação Participativa em Saúde: Abordagens e Perspectivas          
Teórico-Metodológica e Práticas: https://bit.ly/2OwJ33d  
 
Conass e SESAI discutem projeto para aprimorar saúde indígena: https://bit.ly/3jFdLCz  
 
Conass recebe presidente da Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas de          
Combate ao Câncer: https://bit.ly/3a7HTnc  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Cosems/RN inicia acolhimentos regionais por gestores do Vale do Assú: https://bit.ly/3rL3Iiu  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
OMS recomenda uso da vacina Oxford-AstraZeneca: https://bit.ly/3tO1HDV  
 
Fiocruz esclarece sobre produção de cloroquina: https://bit.ly/373YE0u  
 
Seminário discute acesso prioritário a idosos e cuidadores na vacinação para Covid-19:            
https://bit.ly/3plluat  
 
Pesquisadores da Fiocruz Ceará publicam artigo analisando a importância da vigilância           
popular da saúde frente ao Covid: https://bit.ly/2NhK7Yc  
 
IFF/Fiocruz comemora 10 anos de Instituto Nacional: https://bit.ly/2Z81aOU  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
O Conselho Executivo da OMS enfatiza a necessidade de uma melhor resposta ao impacto              
das emergências de saúde pública na saúde mental: https://bit.ly/3pd6prf  
 
A vacina Oxford / AstraZeneca COVID-19: o que você precisa saber: https://bit.ly/3d03zTV  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
 
Diretora da OPAS afirma que vacinas contra a COVID-19 são recomendadas para as             
Américas mesmo com novas variantes: https://bit.ly/3rEOLhN  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
MP que facilita a compra de vacinas deve ser votada na próxima semana, afirma Lira:               
https://bit.ly/3adqPfs  
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Relatora de Saúde no Orçamento defende continuidade de investimentos contra Covid-19:           
https://bit.ly/2Ovn4tu  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Pazuello afirma que comprará vacinas para imunização rápida contra covid-19:          
https://bit.ly/3tMhXFo  
 
Senado vai debater vacinação com presidente da Anvisa: https://bit.ly/2MWrBok  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Vacinação chega aos atendentes de farmácia e auxiliares de dentista: https://bit.ly/3rH0YCp  
 
Unidade de Saúde Fluvial Dona Júlia realiza mais de 190 procedimentos na zona rural de               
Juruti: https://glo.bo/3pbCIab  
 
Assistência farmacêutica teve um incremento de mais de R$ 160 milhões em 2020:             
https://bit.ly/3pddfgp  
 
Dispara venda de remédios contra Covid-19 sem eficácia comprovada:         
https://bit.ly/3d58Qtm  
 
Conselhos se mobilizam para garantir vacinação de médicos e farmacêuticos:          
https://bit.ly/3qeu2kC  
 
Secretaria de Saúde instala primeiro Consultório Farmacêutico do SUS na cidade de            
Monteiro: https://bit.ly/2ZbD3Pv  
 
Municípios acreanos vão receber mais de R$ 2,1 milhões para assistência farmacêutica:            
https://glo.bo/3bc5L8D  
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