
Boa tarde, farmacêuticas e farmacêuticos! 
 
💻📱 Acessem as principais notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
terça-feira, 12/01/2021.   💊💉  Mantenham-se bem informados sobre os principais 
assuntos. 
- 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Cuidado farmacêutico faz a diferença em instituições para idosos: https://bit.ly/3oQ8w57  
 
Planta da Caatinga é princípio ativo de cosmético hidratante: https://bit.ly/3i7fO1z  
 
Rádio News Farma 
 
Planta da Caatinga vira matéria-prima de cosmético hidratante: https://bit.ly/35AubX5  
 
Anvisa estabelece medidas de prevenção à Covid-19 em farmácias: https://bit.ly/3nF0r1q  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Venha construir conosco a nova Agenda Regulatória da Anvisa!: https://bit.ly/3nGHj38  
 
Nota da Anvisa: reunião com a Pfizer: https://bit.ly/38Dhpcp  
 
Análise das vacinas: vídeo mostra como navegar no painel de dados: https://bit.ly/38zu7bZ  
 
Nota da Anvisa: esclarecimento sobre análises de uso emergencial: https://bit.ly/35xdJHf  
 
Segunda diretoria suspende realização de reuniões externas: https://bit.ly/3oITWfG  
 
Código sanitário: Anvisa seleciona consultor: https://bit.ly/39ofHef  
 
Anvisa divulga nova Nota Técnica com orientações às farmácias: https://bit.ly/3sksIxM  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Em visita a Manaus, ministro Pazuello diz que programa de vacinação do Brasil será “o 
maior do mundo”: https://bit.ly/38BFnov  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
Conselho Estadual de Saúde de São Paulo endossa recomendações do CNS sobre plano 
de vacinação contra a Covid-19: https://bit.ly/38CSW7a  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/2N1Jemx  
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Nova edição da Revista Poli apresenta reportagens sobre Covid-19, vacinação e gestão do 
SUS: https://bit.ly/2XyFOJJ  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
UNICEF, OMS, IFRC e MSF anunciam o estabelecimento de um estoque global de vacina 
contra o Ebola: https://bit.ly/38DYq1n  
 
A OMS exorta os governos a promoverem alimentos saudáveis em instalações públicas: 
https://bit.ly/3nAKKs9  
 
Doenças tropicais negligenciadas: OMS lançará formalmente novo roteiro para a próxima 
década: https://bit.ly/3qbWKlG  
 
A corrida por uma vacina COVID-19, explicou: https://bit.ly/2LuB59v  
 
Padronização de vacinas para doença coronavírus (COVID-19): https://bit.ly/3oFEJvA  
 
Acesso e alocação: como haverá uma alocação justa e equitativa de suprimentos 
limitados?: https://bit.ly/38BkUjn  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Nísia Trindade Lima é nomeada para segundo mandato de presidente da Fiocruz: 
https://bit.ly/3i57JKX  
 
Fiocruz recebe visita de governadores do Pará, Paraná e Rio de Janeiro: 
https://bit.ly/2LqE0QG  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS  
 
Alessandro Vieira quer garantir medicamentos necessários para pacientes transplantados: 
https://bit.ly/3oyJJ5f  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Senado exige prioridade de atenção para pessoas com deficiência na pandemia: 
https://bit.ly/3oDK4Ur  
 
Senadores lamentam 200 mil mortes por covid-19 e cobram plano de vacinação: 
https://bit.ly/39nItvv  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Vacina CoronaVac tem eficácia global de 50,38% nos testes feitos no Brasil, diz Instituto 
Butantan: https://glo.bo/3nEBLX5  
 
Farmácia escapa da crise e inicia novo ciclo de aberturas: https://glo.bo/2LpXCV3  
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Anvisa divulga orientações para vacinação contra covid-19 em farmácias: 
https://glo.bo/2LrlMhV  
 
Medicamentos vencidos devem ser descartados em postos de saúde e farmácias: 
https://bit.ly/3bxeYdb  
 
Elfa Medicamentos compra distribuidora Dupatri por R$ 185 milhões: https://glo.bo/2XwTs07  
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