
Farmacêuticas e farmacêuticos, boa tarde! 
 
💻📱 Vejam as principais notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico que estão 
repercutindo nesta terça-feira, 26/01.   💊💉  Fiquem informados sobre os principais 
assuntos. 
- 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
CFF pede apoio aos conselhos regionais para acompanhamento da vacinação: 
https://bit.ly/3a4a1Gs  
 
CFF e SBFFC unem forças pela vacinação de farmacêuticos e colaboradores das 
farmácias: https://bit.ly/36hcjAS  
 
Rádio News Farma 
 
Brasil vacinou 685 mil pessoas em 17 estados e no DF: https://bit.ly/3pm1JQM  
 
Cresce número de brasileiros que têm intenção de se vacinar: https://bit.ly/3a5ml9l  
 
Má gestão pode fazer pandemia ser ainda mais mortal: https://bit.ly/3a4Xti5  
 
Setor do turismo prepara reabertura com vacinação: https://bit.ly/3pl59TH  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Saúde atua em Rondônia para ampliar medidas no combate à Covid-19: 
https://bit.ly/3okcBNL  
 
Ministro Eduardo Pazuello participa de abertura de hospital em Manaus: 
https://bit.ly/3qV0KqY  
 
Ministério da Saúde orienta estados e Distrito Federal sobre vacinação contra a Covid-19: 
https://bit.ly/3iOAZ8S  
 
Manaus recebe reforço de 108 médicos para reforçar atendimento à população: 
https://bit.ly/2Mm6U4x  
 
Pazuello agradece embaixador da China após liberação de insumos para fabricação da 
vacina contra a Covid-19: https://bit.ly/2YeNTUv  
 
Ministro Eduardo Pazuello anuncia ampliação do Comitê de Crise em Manaus, com 
participação de outros ministérios: https://bit.ly/2Yem4eG  
 
Ministério da Saúde já viabilizou transferência de 261 pacientes do Amazonas para outros 
estados: https://bit.ly/3t0lOhw  
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Atualização de aplicativo e-SUS permite registrar doses de vacina contra Covid-19: 
https://bit.ly/3sZQIXF  
 
Governo Federal garante chegada de insumos para produção de vacina contra a Covid-19: 
https://bit.ly/3qTKCWY  
 
Ministério da Saúde distribui mais 699 mil doses de vacinas contra a Covid-19: 
https://bit.ly/2KO5VJY  
 
Ministério da Saúde pede reforço de equipes para a vacinação rápida do primeiro grupo e 
idosos acima de 60 anos: https://bit.ly/3iNQ4rm  
 
Em Manaus, Eduardo Pazuello pede reforço aos atendimentos na Atenção Primária: 
https://bit.ly/36fY67n  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Informe sobre problemas técnicos no Sistema Solicita: https://bit.ly/3iMBWPj  
 
Anvisa, 22 anos dedicados à proteção e à promoção da saúde: https://bit.ly/36wCfcb  
 
Anvisa seleciona consultor para estratégias de acessibilidade: https://bit.ly/3omvv6H  
 
Anvisa publica nota técnica sobre a RDC 432/2020: https://bit.ly/3olA8On  
 
Atenção, clínicas de vacinação privadas! Publicado edital: https://bit.ly/3osvTRf  
 
Nota: Anvisa faz reunião com União Química: https://bit.ly/3a7pbur  
 
Acompanhe a 1ª Reunião Ordinária Pública de 2021 da Dicol: https://bit.ly/3a3REBF  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
IDIA e a OMS anunciam colaboração estratégica para apoiar a ampliação das inovações em 
saúde: https://bit.ly/3sXLwTZ  
 
A vacina Moderna COVID-19 (mRNA-1273): o que você precisa saber: https://bit.ly/36d9y3K  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
CNS realizará atividade de sensibilização sobre vacina contra Covid-19 no Fórum Social 
Mundial 2021: https://bit.ly/2Ml3PSh  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Sesau lança Programa de Regionalização de Cirurgias Eletivas: https://bit.ly/2Nu4dhM  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
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IFF/Fiocruz adquire equipamentos com verba de projeto CNPq: https://bit.ly/36i17nA  
 
Covid-19: Fiocruz divulga Nota Técnica nº4 sobre epidemia no Amazonas: 
https://bit.ly/3qU3a9j  
 
Covid-19: Margareth Dacolmo fala sobre o enfrentamento à pandemia para a Radis: 
https://bit.ly/2YjhCve  
 
Covid-19: Fiocruz aguarda IFA para iniciar produção de vacinas: https://bit.ly/2KOcBYv  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Projeto prevê diretrizes de atenção às pessoas com doença renal: https://bit.ly/3qSp2lE  
 
Projeto permite registro automático no Brasil de medicamento já aprovado por agência 
estrangeira: https://bit.ly/2Ygkvxa  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Senadores defendem prisão para quem furar fila da vacina: https://bit.ly/2Yh0g29  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Com vacina chegando, farmacêuticos reforçam necessidade de manter a prevenção: 
https://bit.ly/2NFqBoD  
 
Profissionais da farmácia e o SUS: em nota, Sesa reforça prioridade de farmacêuticos no 
sistema: https://bit.ly/3ccYPtW  
 
Insumos hospitalares ganham isenção do ICMS em 15 estados e no DF: 
https://bit.ly/3a8O1ub  
 
Farmacêuticas aguardam decisão do STF sobre patentes para lançar medicamentos 
genéricos: https://glo.bo/2MnIqIi  
 
Pacientes com suspeita de covid passam a receber medicamentos prescritos em casa: 
https://bit.ly/39hfYk6  
 
Curso gratuito de vacinação da Covid-19 para farmacêuticos: https://bit.ly/3sWOubm  
 
Conselho de Farmácia monitora a vacinação dos farmacêuticos em Mato Grosso: 
https://bit.ly/2Nz1MdT  
 
Parasitoses de bovinos e o mercado de antiparasitários: https://bit.ly/3qU4jO8  
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