
Boa noite, farmacêuticas e farmacêuticos! 
 
💻📱 Vejam as principais notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
sexta-feira, 15/01/2021.   💊💉  Mantenham-se bem informados sobre os principais 
assuntos. Aproveitem o final de semana e se cuidem. 
- 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Rádio News Farma 
 
Falta d'água coloca em risco 1,8 bilhão de pessoas no mundo: https://bit.ly/3qua9pr  
 
Anvisa orienta sobre ensaios clínicos para vacinas contra Covid: https://bit.ly/39QChfR  
 
Saúde confirma caso de reinfecção por nova cepa da Covid-19: https://bit.ly/3ssOzmU  
 
Novos casos batem recorde em países das Américas: https://bit.ly/3qiIsQa  
 
Doações feitas por farmacêuticos ajudam na luta contra a Covid-19: https://bit.ly/3nRRp1g  
 
CFF reage a decreto do governo do Amazonas: https://bit.ly/3qiIvvk  
 
Covid-19: Governo contrata farmacêuticos para atuação no Amazonas: 
https://bit.ly/35JU46O  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Saúde consegue oxigênio para manter bebês em Manaus: https://bit.ly/3sx3v3l  
 
Saúde recruta mais de 2,5 mil profissionais para fortalecer o atendimento em Manaus: 
https://bit.ly/3nOZZ0T  
 
Saúde confirma caso de reinfecção por nova cepa da Covid-19: https://bit.ly/3iibBYY  
 
Ministério da Saúde amplia ações de apoio emergencial no Amazonas: https://bit.ly/361AZ0r  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA  
 
Confira o Plano de Monitoramento de Eventos Adversos de Vacinas: https://bit.ly/2LY9hKs  
 
Anvisa autoriza pedido de oxigênio medicinal: https://bit.ly/3oO9iQ3  
 
Anvisa divulga dados de produção hemoterápica: https://bit.ly/3nNmh38  
 
PagTesouro: confira a alteração nas modalidades de pagamento: https://bit.ly/3suF2Mk  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
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CNS adere à campanha Abrace a Vacina: https://bit.ly/35GOdz9  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CNS 
 
Pesquisa Covid-19 inicia segunda etapa: https://bit.ly/2N3IGw9  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/39zimBH  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
O Comitê de Emergência no COVID-19 aconselha sobre variantes, vacinas: 
https://bit.ly/2N96Mpv  
 
Declaração sobre a sexta reunião do Comitê de Emergência do Regulamento Sanitário 
Internacional (2005) em relação à pandemia da doença coronavírus (COVID-19): 
https://bit.ly/3nMdoXp  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
Casos de COVID-19 sobem em praticamente todos os países das Américas: 
https://bit.ly/3bJsHO8  
 
UNICEF distribui kit conectividade para ajudar jovens e adolescentes na preparação do 
Enem: https://bit.ly/3oPYD7d  
 
COVID-19 alcança marco de 2 milhões de mortes; ONU pede vacina para todos e maior 
solidariedade: https://bit.ly/3qq6EAo  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
 
OPAS envia equipe a Manaus para apoiar ações de controle da COVID-19 no município e 
no estado do Amazonas: https://bit.ly/2XMxZ3c  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Estudo inédito traçará o perfil dos profissionais invisíveis no enfrentamento da Covid-19: 
https://bit.ly/3qmEZ3a  
 
Covid-19: Lacen de Rondônia recebe reforço da Fiocruz: https://bit.ly/35HCAZ6  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Projeto cria política nacional de recuperação de dependentes químicos em presídios: 
https://bit.ly/35Lh0mf  
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Maia cobra retomada dos trabalhos no Congresso para discutir situação do Amazonas e 
das vacinas: https://bit.ly/3bJoBWn  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Alessandro Vieira pede convocação de Pazuello para explicar falta de insumos contra a 
covid-19: https://bit.ly/2XHiRnV  
 
Projeto estabelece mais transparência na precificação de medicamentos: 
https://bit.ly/3bJoGt9  
 
Anvisa decide no domingo liberação de vacinas para uso emergencial: 
https://bit.ly/2KoZm0o  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Preços de medicamentos hospitalares voltam a subir no Brasil, diz levantamento: 
https://bit.ly/35LO0e9  
 
No Dia do Farmacêutico, especialista orienta sobre os desafios que a pandemia trouxe para 
a rotina profissional: https://bit.ly/2LYbXYw  
 
Farmacêutico que estragou doses de vacina é proibido de exercer profissão: 
https://bit.ly/3bJMvBe  
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