
Farmacêuticas e farmacêuticos, boa tarde! 
 
💻📱 Vejam as notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico que estão repercutindo 
nesta quinta-feira, 28/01.   💊💉  Fiquem por dentro dos principais assuntos. 
- 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Vacinação de farmacêuticos é tema de discussão no primeiro dia da Reunião Plenária: 
https://bit.ly/39rhFf3  
 
Conselho completa 500 plenárias realizadas: https://bit.ly/3pwl4yS  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Diagnóstico precoce é chave para reduzir a Hanseníase: https://bit.ly/3ollUgo  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Anvisa atualiza perguntas e respostas sobre mudanças pós-registro: https://bit.ly/3iWwPMl  
 
Aprovada revisão da RDC sobre controle da lenalidomida: https://bit.ly/3t40jws  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
Participantes do Grupo Placebo da pesquisa de vacina contra Covid-19 têm prioridade na 
vacinação, informa Conep/CNS: https://bit.ly/3pugv7U  
 
TCU demonstra preocupação com restrição de informações do Ministério da Saúde ao CNS 
e outras irregularidades: https://bit.ly/3pu00ZB  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Saúde abre 52 vagas para reforçar o atendimento no interior do Amazonas: 
https://bit.ly/2NKgwXz  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Cosems Goiás recebe secretários de saúde da macrorregião Nordeste no primeiro dia de 
Acolhimento de Gestores 2021: https://bit.ly/3pt61WB  
 
Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/3osxk23  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
A OMS publica novas diretrizes sobre o manejo da dor crônica em crianças: 
https://bit.ly/36i87kj  
 
Treinando cuidadores para transformar a vida das crianças: https://bit.ly/39oKJDY  
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- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
 
Novo aplicativo da OPAS orienta trabalhadores de saúde sobre uso de equipamentos de 
proteção individual contra a COVID-19: https://bit.ly/3onwFPn  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS 
 
ANS completa 21 anos comprometida com a sustentabilidade do setor: https://bit.ly/3r1vvuA  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
IFF/Fiocruz imuniza seus primeiros trabalhadores contra a Covid-19: https://bit.ly/39rd10H  
 
Conselho Deliberativo do IOC divulga moção em defesa do FNDCT: https://bit.ly/3prjJJC  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Projeto prioriza policiais com deficiência na destinação de verbas de fundo de segurança: 
https://bit.ly/39nwmjc  
 
Projeto cria programa de acolhimento de adolescentes grávidas: https://bit.ly/3r19JXE  
 
Escolas públicas poderão ser obrigadas a fazer avaliação periódica da saúde dos alunos: 
https://bit.ly/3t89ZWE  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Projeto estabelece mais transparência na precificação de medicamentos: 
https://bit.ly/2NL9m5m  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Materno-Infantil de Barcarena realiza palestras online sobre o papel do farmacêutico: 
https://bit.ly/36otXmy  
 
Curso gratuito de vacinação da Covid-19 para farmacêuticos: https://bit.ly/3onzOPb  
 
Unimed contrata farmacêutico. Sine tem seis oportunidades abertas: https://bit.ly/3t7x4Jl  
 
Santa Casa usa algoritmos nas prescrições médicas: https://bit.ly/2MgvvrE  
 
CRF-MT promove curso gratuito em Farmácias Comunitárias: https://bit.ly/3clFk2u  
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