
Boa tarde, farmacêuticas e farmacêuticos! 
 
💻📱 Vejam as principais notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta             
sexta-feira, 22/01. 💊💉 Fiquem informados sobre os principais assuntos e          
aproveitem o final de semana. 
- 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Rádio News Farma 
 
IImunizaSUS capacitará 94 mil profissionais para aplicar vacina: https://bit.ly/365DT3Z  
 
Disparidades regionais aumentam mortes por Covid no Brasil: https://bit.ly/2NuZ2OP  
 
Videochamadas aproximam pacientes com Covid-19 e familiares: https://bit.ly/3c0SS2X  
 
Novo teste rápido mais barato pode ampliar acesso ao diagnóstico: https://bit.ly/3p8DtS8  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Dois milhões de doses da vacina contra a Covid-19 chegam ao Brasil nesta sexta-feira:              
https://bit.ly/3iDCDdJ  
 
Saúde abre espaço para opiniões da população para qualificar serviços da Atenção            
Primária: https://bit.ly/3sMNdDN  
 
MS mantém Comitê de Crise em Manaus e atua em estratégias de enfrentamento à              
Covid-19 e solução da crise de oxigênio: https://bit.ly/2KDbYks  
 
Na OMS, Brasil reforça importância da atenção à saúde mental na pandemia:            
https://bit.ly/3qGIEZD  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Nota: reunião técnica da Anvisa com laboratório União Química: https://bit.ly/39XJU3U  
 
Bulas: saiba mais sobre as vacinas autorizadas para uso emergencial: https://bit.ly/36m0j1l  
 
Veja as orientações da Anvisa para os serviços de vacinação: https://bit.ly/2MjcYuM  
 
Press kit – segundo pedido emergencial CoronaVac: https://bit.ly/3pcPBkX  
 
Aviso de Pauta e Coletiva – segundo pedido emergencial do Butantan: https://bit.ly/39TjDUp  
 
Segundo pedido emergencial CoronaVac: Dicol vota na sexta (22/1): https://bit.ly/39Vne4j  
 
Nota: reunião sobre vacina Sputnik V: https://bit.ly/363AkeK  
- 
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ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
COVAX anuncia novo acordo, planos para primeiras entregas: https://bit.ly/36m0UQD  
 
Reunião do subcomitê de segurança de vacinas GACVS COVID-19 para revisar relatórios            
de mortes de idosos muito frágeis vacinados com a vacina Pfizer BioNTech COVID-19,             
BNT162b2: https://bit.ly/3iDrsl9  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/361OKMm  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Lançamento do projeto ImunizaSUS: Educação permanente, pesquisa e mobilização social:          
https://bit.ly/3o9WoKM  
- 
JORNAL DA USP 
 
USP desenvolve teste rápido de covid-19 para testagem em massa: https://bit.ly/3p7mHmo  
 
A chave principal para uma boa alimentação são os produtos “in natura”:            
https://bit.ly/3qGLmOX  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Projeto obriga planos de saúde a custearem vacinação de clientes durante pandemia:            
https://bit.ly/2KGIG4A  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Senador entra com representação na PGR contra Pazuello por aplicativo TrateCov:           
https://bit.ly/2Y23SoK  
 
Pacheco priorizará saúde e crescimento econômico se eleito presidente do Senado:           
https://bit.ly/3p4sGbs  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Farmacêuticos estão listados no grupo prioritário de trabalhadores da saúde para           
vacinação: https://bit.ly/3c4KmQO  
 
Medicamentos serão essenciais para o sucesso das vacinas: https://bit.ly/3qLcMn0  
 
Em dez cidades com "kit covid", nove tiveram taxa de mortalidade mais alta:             
https://bit.ly/3qJrP0h  
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Sofia Helena é sorteada por grupo farmacêutico e ganhará tratamento contra a AME:             
https://bit.ly/361zKOy  
 
Chamada Pública para farmacêutico é informada pela Prefeitura de Chapadão do Lageado -             
SC: https://bit.ly/2LU3OF3  
 
O que é o Vírus Nipah?: https://bit.ly/39SGKhS  
 
Ingrediente Farmacêutico Ativo da Sputnik V será produzido no Brasil: https://bit.ly/3iyqI0E  
 
Farmácia Central promove blitz para conscientizar sobre uso racional de medicamentos:           
https://bit.ly/395brkG  
 
Governadores mandam carta a Bolsonaro para pressionar negociação das vacinas com           
China e Índia: https://glo.bo/3o7MmKj  
 
Estado de São Paulo terá fase vermelha todas as noites e nos finais de semana:               
https://bit.ly/2MfEKbv  
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