
Boa tarde, farmacêuticas e farmacêuticos! 
 
💻📱 Acessem as principais notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
quarta-feira, 13/01/2021.   💊💉  Mantenham-se bem informados sobre os principais 
assuntos. 
- 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Rádio News Farma 
 
Anvisa decide no domingo sobre aval para vacinas no Brasil: https://bit.ly/3qhUUzQ  
 
Butantan afirma que CoronaVac tem eficácia global de 50,38%: https://bit.ly/2XF9mW5  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Ministério da Saúde vai à Índia para buscar 2 milhões de doses da vacina contra a 
Covid-19: https://bit.ly/38Eq0eQ  
 
Saúde lança aplicativo para auxiliar médicos no diagnóstico da Covid-19: 
https://bit.ly/3nL8zgR  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Publicada Nota Técnica da Anvisa sobre ensaios clínicos: https://bit.ly/2XzetqS  
 
Comunicado: avaliação de uso emergencial: https://bit.ly/39pGuXs  
 
Alerta sobre suposta venda de vacinas falsas pela internet: https://bit.ly/3slKRLO  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Fortalecimento da parceria vital entre a OMS e a França: https://bit.ly/3oI8eNv  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Boletim do Observatório Covid-19 faz balanço da pandemia no Brasil em 2020: 
https://bit.ly/38GJmjK  
 
Fiocruz publica Nota Técnica sobre nova variante do Sars-CoV-2 no Amazonas: 
https://bit.ly/3qiYucM  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
NOTA PÚBLICA: CNS parabeniza Nísia Trindade Lima pelo novo mandato como presidenta 
da Fiocruz: https://bit.ly/3i9vBgp  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
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Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/3qiZ22k  
 
Cosems/AL avalia situação atual da Covid-19 no estado: https://bit.ly/3i8VkW8  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Esclarecimentos sobre o cadastramento prévio – Vacina para a Covid-19: 
https://bit.ly/3qm0pNF  
 
Lacen/ES detecta anticorpos IgG de SARS-CoV-2 em amostras de Dengue e Chikungunya 
de dezembro de 2019: https://bit.ly/3qfDio8  
- 
JORNAL DA USP 
 
“A melhor vacina é a que está disponível mais rápido e que pode vacinar mais gente”: 
https://bit.ly/39sETQO  
 
Marco Legal de Ciência e Tecnologia completa 5 anos sem reduzir burocracia: 
https://bit.ly/3qgk7ud  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Projeto concede isenção tributária a farmacêuticas quando houver doação de 
medicamentos: https://bit.ly/3qexGun  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Projetos ligados a profissionais de saúde tiveram prioridade no Senado em 2020: 
https://bit.ly/35CLqHc  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Funsat oferece vagas para catapaz, farmacêutico e mecânico nesta quarta-feira: 
https://bit.ly/3qhn11V  
 
Farmacêutico vítima da Covid no PI enviou áudio à família antes de ser intubado: ‘acho que 
é o final’: https://glo.bo/39y5ITs  
 
Remédios vencidos: Farmacêutico da Pitágoras explica o que fazer com medicamentos fora 
da validade: https://bit.ly/3spQFDW  
 
Testes provam segurança e eficácia da CoronaVac, afirma presidente da Sinovac: 
https://glo.bo/39ruW69  
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