
Boa tarde,farmacêuticas e farmacêuticos! 
 
💻📱 Acompanhem as notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico que estão             
repercutindo nesta quarta-feira, 03/02. 💊💉 Fiquem por dentro dos principais          
assuntos. 
- 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Rádio News Farma 
 
Vacinação de farmacêuticos é tema de discussão em plenária do CFF:           
https://bit.ly/2O4jS7W  
 
Plenário do CFF prorroga prazo para adesão ao Refis: https://bit.ly/2MVRnZG  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Saúde prorroga prazo para cadastro de equipes e serviços da Atenção Primária à Saúde:              
https://bit.ly/39GLJTU  
 
Saúde participa de evento sobre prevenção à gravidez na adolescência:          
https://bit.ly/2MPupmK  
 
Saúde incentiva doação de sangue antes de receber vacina contra a Covid-19:            
https://bit.ly/2YFhRB8  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Anvisa publica perguntas e respostas sobre produtos biológicos: https://bit.ly/3cBPc8n  
 
Covax Facility: Anvisa discutirá importação e monitoramento de vacinas:         
https://bit.ly/39J1Osf  
 
Nota Anvisa: Publicação de artigo na revista The Lancet sobre a vacina Sputnik:             
https://bit.ly/3jdA2as  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Michael R. Bloomberg e o Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus pedem um foco global em              
doenças não transmissíveis para salvar vidas de COVID-19: https://bit.ly/3cCppwx  
 
COVAX publica primeira previsão de distribuição provisória: https://bit.ly/3tpC5Nu  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
 
COVAX publica primeira previsão de distribuição de vacinas: https://bit.ly/3oP91ex  
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OPAS pede garantia de diagnóstico e tratamento do câncer, segunda causa de morte nas              
Américas: https://bit.ly/3re1kQI  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
CNS publica moção de apoio à população amazonense e aos trabalhadores da Saúde na              
linha de frente contra a Covid-19: https://bit.ly/3oEg0ak  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
ImunizaSUS: Inscrições abertas para contratação de tutores e tutoras bolsistas:          
https://bit.ly/3jcyn59  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS 
 
Dados de beneficiários de planos de saúde poderão ser consultados em conta única do              
Governo Federal: https://bit.ly/2YI81i0  
- 
JORNAL DA USP 
 
Ultrassonografia pulmonar: ferramenta de prognóstico essencial na luta contra a pandemia:           
https://bit.ly/3rd1nMK  
 
Material feito com CO2 é capaz de evitar infecções por fungos e bactérias:             
https://bit.ly/3awRB1b  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Vacina da Janssen tem eficácia de 85% na prevenção de casos graves e morte por               
Covid-19: https://bit.ly/36Dpdtp  
 
Casa de Oswaldo Cruz completa 35 anos: https://bit.ly/3pPUFMs  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Senado pode votar na quinta regulamentação de setor elétrico e adesão ao consórcio de              
vacinas: https://bit.ly/3cAVwN9  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Hospital Regional está com vagas abertas para médicos, enfermeiro e farmacêutico:           
https://bit.ly/2YG90PO  
 
Com cloroquina na lista, Farmácia de Minas vai ampliar retirada de remédios:            
https://bit.ly/3rhmRYT  
 
Usuários do Farmácia de Minas poderão pegar mais medicamentos, como cloroquina:           
https://bit.ly/36D1Obf  
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Pacientes enfrentam dificuldades para encontrar medicamentos nas unidades de saúde de           
Petrolina: https://glo.bo/2Myislw  
 
Cientistas alertam para riscos ambientais de uso em excesso do ‘kit Covid’:            
https://bit.ly/3cyiGE5  
 
Feira farmacêutica prevê sucesso nos eventos do setor para 2021: https://bit.ly/2YDNI50  
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