
Farmacêuticas e farmacêuticos, boa tarde! 
 
💻📱 Vejam as principais notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico que estão 
repercutindo nesta segunda-feira, 25/01.   💊💉  Fiquem informados sobre os 
principais assuntos. 
- 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Emissão e registro do Diploma Digital estão próximos: https://bit.ly/2NzjiyN  
 
Rádio News Farma 
 
Podcast29# News Farma: confira as notícias da semana: https://bit.ly/3ob2g6I  
 
Emissão e registro do Diploma Digital estão próximos: https://bit.ly/3iIVp3n  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Hanseníase: conhecer para não discriminar: https://bit.ly/3sWiDHF  
 
Carretas de oxigênio já estão em Manaus para abastecer os hospitais: https://bit.ly/2Y9nrLV  
 
Ministro Pazuello desembarca em Manaus com 132,5 mil doses de vacinas AstraZeneca: 
https://bit.ly/3iHGAOv  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Anvisa apoia encontro sobre laboratórios de inovação: https://bit.ly/3iHPaN0  
 
Anvisa aprova segundo pedido de uso emergencial do Butantan: https://bit.ly/3iRgR6k  
 
Uso emergencial: veja materiais da reunião que aprovou novo pedido emergencial de 
vacina do Butantan: https://bit.ly/3iLEZr2  
 
Anvisa libera produção de oxigênio a 95% de teor: https://bit.ly/3pchslg  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
NOTA PÚBLICA: CNS exige empenho e atitudes concretas para vacinação de toda a 
população brasileira: https://bit.ly/2KKkFth  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
#ParaSaberMais: Série de tutoriais sobre como usar o SIPNI na vacinação contra Covid-19: 
https://bit.ly/3pjhCHJ  
 
Conasems e Conass promovem live sobre operacionalização dos serviços para a vacinação 
contra Covid-19: https://bit.ly/3c9ZVXh  
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- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS  
 
Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/3o9UWs0  
- 
JORNAL DA USP 
 
"Quando for a sua vez, vacine-se", recomendam especialistas da USP: 
https://bit.ly/2YaBPmS  
 
A ciência contra o negacionismo: https://bit.ly/3oeRSe7  
 
Aos 87 anos, USP mostra sua competência: https://bit.ly/2Y9i9jw  
 
Pesquisa identifica estratégia do Executivo federal em atrapalhar combate à pandemia: 
https://bit.ly/39XnArc  
 
Manaus: professor da Poli treina equipe no uso de respiradores e sente intensidade da 
crise: https://bit.ly/2YeyDqo  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
A OMS anuncia o desenvolvimento de uma nova orientação sobre o autoteste da hepatite 
C: https://bit.ly/39Y8Rwa  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
COVAX anuncia acordo para compra de 40 milhões de doses de vacinas contra COVID-19: 
https://bit.ly/3ofXFQD  
 
ACNUR parabeniza o município de Nova Iguaçu (RJ) por vacinar idosos venezuelanos 
abrigados contra a COVID-19: https://bit.ly/36a6IfP  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Fiocruz entrega cinco usinas de produção de oxigênio para o Amazonas: 
https://bit.ly/3iN4DM4  
 
Fiocruz esclarece sobre IFA e vacinas prontas adicionais: https://bit.ly/3a23pbI  
 
MonitoraCovid-19 tem novo site: https://bit.ly/39j50e9  
 
Vacina Covid-19: Fiocruz libera dois milhões de doses e imuniza profissionais de saúde: 
https://bit.ly/3iHHnyW  
 
Covid-19: Nenhum estado apresenta tendência de queda na mortalidade: 
https://bit.ly/3sUV0iV  
- 
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SENADO FEDERAL 
 
Campanha Janeiro Roxo alerta para importância do combate à hanseníase: 
https://bit.ly/3iL0AQn  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Grupo farmacêutico Roche anuncia fechamento de fábrica no Brasil: https://bit.ly/2YeJfFM  
 
Farmacêuticas defendem a prescrição médica: https://bit.ly/3a6duEo  
 
Farmácia em Florianópolis vende remédio contra vermes como "tratamento comprovado" 
para Covid: https://bit.ly/3iL8eu3  
 
Conselho Regional de Farmácia cobra vacinação: https://bit.ly/2M6nCVH  
 
Programa de Acesso ao Medicamento Hospitalar permite ao doente «ficar protegido em 
casa»: https://bit.ly/3iKWaZy  
 
Macro Atacado Krolow realiza seletiva para farmacêutico em Camaquã: 
https://bit.ly/3a1ZJGT  
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