
Farmacêuticas e farmacêuticos, boa tarde! 
 
💻📱 Vejam as notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico que estão repercutindo 
nesta segunda-feira, 01/02.   💊💉  Fiquem por dentro dos principais assuntos e 
comecem a semana bem informados. 
- 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Manifesto: Sobre o uso político do CRF-PA e denúncias infundadas: https://bit.ly/2MmwzKM  
 
Carta aberta pela vacinação prioritária dos farmacêuticos analistas clínicos e técnicos de 
laboratório: https://bit.ly/2NLPe2S  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Previne Brasil: Saúde garante manutenção de repasses aos municípios em 2021: 
https://bit.ly/3j9aawh  
 
Saúde atualiza sistema de gestão de informações de residentes: https://bit.ly/3oxhWBq  
 
Saúde incentiva doação de sangue antes de receber vacina contra a Covid-19: 
https://bit.ly/3pFx9ll  
 
Mais 90 mil metros cúbicos de oxigênio chegam em Manaus esta semana, em operação da 
Marinha: https://bit.ly/3pEJOoq  
 
Ministério da Saúde confirma compra de mais 54 milhões de doses Coronavac: 
https://bit.ly/2NMdKRu  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Esclareça suas dúvidas sobre as novas regras para ingresso no Brasil: https://bit.ly/36ulPki  
 
Papel da Anvisa no monitoramento dos eventos adversos durante a imunização - Covid-19: 
https://bit.ly/2MDH8Jb  
 
Anvisa recebe pedido de registro definitivo da vacina de Oxford: https://bit.ly/3rnvbXl  
 
Anvisa divulga relatórios técnicos das vacinas aprovadas: https://bit.ly/3jd2mtB  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
A OMS publica novas diretrizes sobre o manejo da dor crônica em crianças: 
https://bit.ly/3cv9oIT  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
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Países das Américas são notificados das primeiras alocações de vacinas contra COVID-19 
por meio do COVAX: https://bit.ly/3tcz9nc  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
ARTIGO: Qual o valor da Participação Social para a tomada de decisão em tempos de 
pandemia?, por Fernando Pigatto: https://bit.ly/36Aa2Rs  
 
Conass e Opas lançam coleção sobre Covid-19 com participação do CNS: 
https://bit.ly/3ra1NDB  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Santa Catarina recebe 11 pacientes transferidos de Manaus para tratamento da Covid-19: 
https://bit.ly/3pEwBw0  
- 
JORNAL DA USP 
 
Polo de saúde, USP em Ribeirão Preto transforma desafios da pandemia em conhecimento: 
https://bit.ly/3tcCeUi  
 
Cientistas apontam hipóteses para novo surto de covid-19 em Manaus: 
https://bit.ly/3cvuAhK  
 
Orçamento 2021 condena ciência brasileira a "estado vegetativo": https://bit.ly/3aqUS1Y  
 
"Uma luz no fim do túnel", afirmam pesquisadores da USP sobre as vacinas: 
https://bit.ly/36xwNWd  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Fiocruz submete pedido de registro definitivo da vacina Covid-19: https://bit.ly/3rdhgD2  
 
Fiocruz ilumina Castelo no Dia Mundial para Doenças Tropicais Negligenciadas: 
https://bit.ly/3apVwNu  
 
Fiocruz, UFRJ e Vital Brazil respondem demandas da Anvisa sobre soro antiCovid-19: 
https://bit.ly/2Yysu8J  
 
Nota técnica da Fiocruz aborda Sars-CoV-2 e nova variante no AM: https://bit.ly/3pF7vgj  
 
Centro de Estudos do IOC discute o desenvolvimento das vacinas para a Covid-19: 
https://bit.ly/2L7PKHz  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Projeto prevê disponibilização gratuita de medicamentos para depressão: 
https://bit.ly/39CrWF7  
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- 
SENADO FEDERAL 
 
Senadores propõem punições para quem furar fila na vacinação contra covid-19: 
https://bit.ly/39EmrpH  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
TST concede direito a farmacêutico de receber adicional de insalubridade: 
https://bit.ly/3pCXGzN  
 
Farmacêutico formado pela UEM, Rui Curi dirige a Fundação Butantan: 
https://bit.ly/39BJ5yQ  
 
Saúde estende vacinação contra a Covid-19 aos trabalhadores de laboratórios e farmácias 
da linha de frente: https://bit.ly/3rauFvn  
 
Brasil fechou central que distribuía vacinas e privatizou serviço em 2018: 
https://bit.ly/36wN6Tk  
 
Falta de medicamentos na rede pública atrapalha tratamento de pacientes com hanseníase: 
https://glo.bo/36sAkFi  
 
Penápolis recebe doação de medicamentos: https://bit.ly/3rdHtBw  
 
Brainfarma anuncia R$ 2 bilhões em investimento em Goiás nos próximos cinco anos: 
https://bit.ly/3tfr7Ka  
 
Anvisa aprova revisão de RDC sobre controle de lenalidomida: https://bit.ly/3j4Lmpg  
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