
Farmacêuticas e farmacêuticos, boa noite! 
 
💻📱 Acessem as notícias do CFF e também sobre o setor farmacêutico que estão 
repercutindo nesta quinta-feira, 18/02.   💊💉  Fiquem sempre bem informados sobre 
os principais assuntos. 
- 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Curso de Farmácia oferece diversas possibilidades para especialização: 
https://bit.ly/3bgyokR  
 
Rádio News Farma 
 
Seleção para cadastro reserva em Uberlândia (MG) segue aberta: https://bit.ly/3pyLuzd  
 
Prefeitura de Francisco Beltrão (PR) realiza Processo Seletivo: https://bit.ly/37s8zNI  
 
Prefeitura de Belo Horizonte (MG) oferece 31 vagas para Farmácia: https://bit.ly/3uaXJp1  
 
Prefeitura de Amargosa (BA) prorroga inscrições: https://bit.ly/3qzgYX8  
 
Butantan inicia vacinação em massa contra Covid-19 em SP: https://bit.ly/3dq1yk5  
 
Uso de máscaras não causa câncer ou torna o sangue ácido: https://bit.ly/3rYzOHw  
 
Ceará inicia toque de recolher e suspende aulas presenciais: https://bit.ly/3azGENT  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Ministério da Saúde apoia ampliação de Farmácias Vivas em todo o país: 
https://bit.ly/2OPV6ZE  
 
Ministro Eduardo Pazuello visita região oeste do Pará: https://bit.ly/3qxbzQv  
 
Pazuello apresenta cronograma para entregar 230,7 milhões de doses de vacinas contra a 
Covid-19 até julho: https://bit.ly/37pO6Jq  
 
Saúde ressalta a importância da gestão das doses das vacinas contra a Covid-19: 
https://bit.ly/3u99yvL  
 
Saúde assegura recebimento de mais 54 milhões de doses de vacina contra Covid-19: 
https://bit.ly/2OJYvJf  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Anvisa atualiza guia sobre produtos tópicos e transdérmicos: https://bit.ly/3bd99jq  
 
VigiMed faz dois anos de existência e comemora resultados: https://bit.ly/2Nl8BzU  
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Covid-19: confira o painel com informações sobre ensaios clínicos com medicamentos e 
produtos biológicos: https://bit.ly/3k4tsU7  
 
Nota de pesar: falecimento do Prof. Ms. Antônio Basílio Pereira: https://bit.ly/3arZLJA  
 
CBPF: confira as informações atualizadas pela Anvisa: https://bit.ly/3qB5dj4  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
ImunizaSUS: 94 mil vagas abertas para profissionais que atuam nas ações de imunização 
nos municípios: https://bit.ly/3qyXodt  
 
Conep/CNS lança podcast sobre ciência, ética e respeito aos participantes de pesquisa: 
https://bit.ly/37nPA72  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS  
 
Publicada Portaria que define os códigos para identificação das equipes de Atenção 
Primária à Saúde: https://bit.ly/2M6pAFM  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Sesau confirma nova variante da Covid-19 e reforça medidas de prevenção: 
https://bit.ly/2ZHscx7  
 
Saúde amplia oferta de leitos de UTI para atender pacientes com Covid-19: 
https://bit.ly/2OSNtBF  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
 
Diretora da OPAS pede acesso equitativo à medida que novas vacinas são liberadas para 
entrega: https://bit.ly/37twxbh  
 
OMS inclui mais duas vacinas contra COVID-19 em sua lista de uso emergencial e aprova 
sua implantação por meio do mecanismo COVAX: https://bit.ly/3jZfino  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
A OMS lista duas vacinas adicionais COVID-19 para uso de emergência e implementação 
COVAX: https://bit.ly/2M24rwf  
 
OMS lança diretrizes consolidadas para malária: https://bit.ly/3pzLiPU  
 
OMS anuncia atualizações sobre novos ensaios moleculares para o diagnóstico de 
tuberculose (TB) e resistência a medicamentos: https://bit.ly/37raJwO  
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A OMS e os doadores continuam a fornecer apoio crítico aos países que lutam contra o 
COVID-19: https://bit.ly/2ZHq7RP  
 
Por que o mundo precisa de mais centros de envenenamento: https://bit.ly/2OI2mGM  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
UNICEF, Governo Britânico e Unilever juntos no combate à COVID-19 no Pará e 
Amazonas: https://bit.ly/2NlPo1d  
- 
JORNAL DA USP 
 
Pílula Farmacêutica #10: Linfoma atinge milhares de pessoas no Brasil: 
https://bit.ly/3bg3CIN  
 
A busca da USP por uma vacina nacional contra a covid-19: https://bit.ly/2Natf64  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência na Fiocruz: https://bit.ly/3avZghr  
 
Rede Genômica Fiocruz vai sequenciar amostras do Covid-19 no Brasil: 
https://bit.ly/3axuiG0  
 
Fiocruz inicia envase do primeiro lote de IFA da vacina Covid-19: https://bit.ly/2NIkK1C  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Proposta torna teste do pezinho ampliado obrigatório na rede pública de saúde: 
https://bit.ly/3dq7Y2X  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Senado deve analisar projeto que criminaliza a prática de furar fila da vacina: 
https://bit.ly/2OUhCkd  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Estudo indica a 1ª morte após infecção recorrente de Covid-19 em Sergipe: 
https://bit.ly/3jYazCr  
 
Estudo aponta primeira morte por reincidência de Covid-19 no Brasil: https://bit.ly/3s4CPpD  
 
17 estados e DF têm alta nos testes de farmácia positivos para Covid-19: 
https://bit.ly/2ZrQb33  
 
Surto de Covid-19 suspende serviços na Farmácia Municipal de Sapucaia do Sul: 
https://bit.ly/3avMKij  
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Prefeitura mantém telemonitoramento de pacientes com tuberculose durante a pandemia: 
https://bit.ly/3qxXhyZ  
 
Medicamento injetável para diabetes tipo 2 ajuda na perda de peso, mostra estudo: 
https://bit.ly/3ay8RVj  
 
Medicamento para insuficiência cardíaca pode tratar sintoma de Covid-19: 
https://bit.ly/3qxXGS1  
 
Temperatura de medicamentos sob controle: https://bit.ly/3djbyf8  
 
Dispara venda remédios sem eficácia comprovada contra Covid-19: https://bit.ly/3dwGats  
 
Varejo farmacêutico cresceu 15,6% em 2020: https://bit.ly/3ptNLLP  
 
Farmacêutico que baleou ladrão em assalto é absolvido pela Justiça em Marialva: 
https://bit.ly/3qDtHbu  
 
Ubá abre inscrições para contratação de profissionais de saúde: https://glo.bo/3avqmW0  
 
Sergipe registra primeira morte por recorrência do novo coronavírus do país, aponta estudo 
da UFS: https://glo.bo/2ZqWynn  
 
Vigilância Epidemiológica inicia vacinação contra Covid-19 para farmacêuticos, balconistas 
e técnicos de farmácia: https://glo.bo/2NCayYD  
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