
D
uas empresas que pro-
duzem vacinas contra
a Covid-19, a Janssen-

-Cilag Farmacêutica e a Inovat
Indústria Farmacêutica/União
Química, responsável pela pro-
dução da Sputnik V, obtiveram
certificação de boas práticas de
fabricação da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa),
ontem. A certificação é o docu-
mento necessário para obten-
ção do registro de medicamen-
tos biológicos. Ela garante que
as empresas cumprem com as

boas práticas necessárias para
assegurar a qualidade, eficácia
e segurança dos medicamentos.

No caso da Janssen, a gerên-
cia geral de inspeção e fiscali-
zação sanitária da agência con-
cluiu a análise das informações
enviadas para as três novas em-
presas incluídas em sua cadeia
global de fabricação.

O processo de certificação
da empresa Inovat Indústria
Farmacêutica, do grupo União
Química, localizada em Gua-
rulhos, ocorreu para a veri-

Vacinas Sputnik
V e Jansen têm
o aval daAnvisa
Certificação da agência garante que as empresas
farmacêuticas cumprem comas práticas necessárias
para assegurar a segurança dosmedicamentos
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Consórcio Nordeste já fechou a compra de 37
milhões de doses da vacina russa Sputnik V

ficação das condições técnico
operacionais da empresa, no
período de 8 a 12 de março de
2021, devido às modificações
na área fabril efetuadas para
adequar o processo de fabrica-
ção da Vacina Sputnik V.

COVAXINNEGADA
Ainda ontem, a Anvisa informou

que negou a certificação da fá-
brica da empresa - Bharat Biote-
ch International, responsável
pela fabricação do Insumo Far-
macêutico Ativo Biológico, da
Vacina Covaxin e pela formula-
ção e envase da vacina. A inspe-
ção nas instalações da empresa
da Índia foi feita no início des-
te mês. (Agência Brasil)

Brasil bate
novo recorde
demortes
OBrasil bateuumnovo re-
corde de mortes de Co-
vid-19 ontem, com 3.780
óbitos registrados em 24
horas, amaior quantidade
observada em toda a pan-
demia,chegandoa317.646
vítimasperdidas para o ví-
rus,deacordocomolevan-
tamento do Conass (Con-
selhoNacionaldeSecretá-
rios da Saúde). Também
houve 84,5 mil novos ca-
sos, chegando ao total de
12,6milhõesde infectados.
(Correio Braziliense)
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Pessoas
comHIV
ganham
prioridade

Pessoas que vivem com HIV
agora estão incluídas nas prio-
ridades para receber a vacina
contra a Covid-19. O Ministé-
rio da Saúde atualizou, on-
tem, as recomendações para
incluir a população soropo-
sitiva entre 18 e 59 anos ao
grupo de comorbidades defi-
nido no Programa Nacional
de Imunização (PNI).

Como forma de comprovar
as condições, os contempla-
dos podem solicitar decla-
ração nominal nas Unida-
des Dispensadoras de Medi-
camentos (UDM), documen-
to a ser apresentado nos lo-
cais de vacinação. Relatórios,
prescrição médica, exames e
receituário dos antirretrovi-
rais também serão aceitos
nestes postos de imuniza-
ção. (Correio Braziliense)
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