
Boa tarde, farmacêuticas e farmacêuticos! 
 
💻📱 Acompanhem as notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico que estão 
repercutindo nesta quinta-feira, 04/02.   💊💉  Fiquem por dentro dos principais 
assuntos. 
- 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Rádio News Farma 
 
Brasileiros apontam emprego e vacina como prioridades de governo: https://bit.ly/3cHldvF  
 
Carteira da Pessoa Idosa agora pode ser emitida pela internet: https://bit.ly/3oOX2xF  
 
Eficácia da vacina russa Sputnik V é de 91,6%: https://bit.ly/3axfaqJ  
 
Vacina de Oxford pode reduzir transmissão em até 67%: https://bit.ly/3pTLhHG  
 
Brasil vacinou 2,49 milhões em 26 estados e no DF: https://bit.ly/2MYUlME  
 
OMS divulga plano de 10 anos para acabar com doenças tropicais: https://bit.ly/2LpQSXm  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - CFF 
 
Vacinação indígena está em andamento em todo o país: https://bit.ly/2MyVR8C  
 
Engenheiros clínicos do BID fazem diagnóstico da rede de abastecimento de oxigênio em 
Manaus: https://bit.ly/3pNGNlO  
 
Brasil garante mais 10,6 milhões de doses de vacinas contra Covid-19 por meio do 
consórcio global Covax Facility: https://bit.ly/2O79A75  
 
Ministério da Saúde negocia na próxima sexta-feira (5) aquisição de 30 milhões de doses 
das vacinas Sputinik V e Covaxin: https://bit.ly/3oMjTKp  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Doação de sangue e vacina contra Covid-19: confira as orientações: https://bit.ly/36Ikgzp  
 
Anvisa aprova 2ª edição do Formulário de Fitoterápicos: https://bit.ly/3rgtLh0  
 
Plano de monitoramento de eventos adversos é tema de reunião: https://bit.ly/3tBgQbE  
 
Conheça proposta de resolução para vacinas do Covax Facility: https://bit.ly/3pUcni4  
 
Atualizado guia de uso emergencial de vacinas: confira: https://bit.ly/3jgJytk  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
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Crise da Covid-19 escancara crise do capitalismo no Brasil, conclui João Pedro Stédile, em 
live da Frente Pela Vida: https://bit.ly/2MYN5Ao  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Segunda dose da Coronavac será aplicada entre os dias 10 e 17 de fevereiro: 
https://bit.ly/39ODyoU  
 
Saúde Amanhã: Seminário on-line discute, no dia 08/02, o Brasil depois da pandemia de 
Covid-19: https://bit.ly/3pP4KsR  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Secretário Executivo do Conasems é designado membro do COMSAUDE, comitê de saúde 
da FIESP: https://bit.ly/2O6Qwpv  
 
Adesão ao Programa Saúde na Escola deve ser feita até 16 de fevereiro: 
https://bit.ly/2MDfts5  
 
UNICAMP promove Fórum Permanente sobre sucessos, desafios e perspectivas das 
imunizações e saúde pública: https://bit.ly/2OavhmR  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
O câncer de mama agora é a forma mais comum de câncer: a OMS em ação: 
https://bit.ly/3cFI1fe  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
Gravidez precoce: UNFPA defende investimentos em serviços de saúde, informação e 
empoderamento: https://bit.ly/3cF95eH  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Nota técnica sobre vacinação de idosos e cuidadores: https://bit.ly/3rgwtmG  
 
Seminário on-line discute o Brasil depois da pandemia de Covid-19: https://bit.ly/2MUteCy  
 
Conheça cinco notícias falsas sobre as vacinas contra a Covid-19: https://bit.ly/36GSjIn  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Projeto em análise permite quebra de patente de vacinas contra Covid-19: 
https://bit.ly/3rrZ2xL  
- 
SENADO FEDERAL  
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Senadores comemoram mudança da Anvisa que facilita aprovação de vacinas: 
https://bit.ly/3aDcAPY  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Estados Unidos distribuirão vacinas em farmácias para ampliar imunização: 
https://bit.ly/2MW07P8  
 
Não medicamentos e MIPs sustentam o avanço do varejo farmacêutico em 2020: 
https://bit.ly/3jjYXsR  
 
CRF regulamenta abertura de consultório farmacêutico no Piauí: https://bit.ly/3pUrFU0  
 
Venda de remédios sem eficácia comprovada contra a Covid-19 dispara: 
https://bit.ly/36GS3ZA  
 
Goteiras, poeira e falta de luz comprometem medicamentos na Farmácia Central do DF: 
https://bit.ly/3q0AEmg  
 
Varejo farmacêutico alcança recorde de R$ 58,2 bi de faturamento em 2020: 
https://bit.ly/3oLC4Qs  
 
Venda de remédios sem eficácia comprovada contra a Covid dispara: 
https://glo.bo/3q0AYkY  
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