
Boa tarde, farmacêuticas e farmacêuticos! 
 
💻📱 Confiram as principais notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
quarta-feira 06/01/2021.   💊💉  Continuem antenados sobre os principais assuntos. 
- 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Farmacêuticos têm papel importante na fiscalização agropecuária: https://bit.ly/38hEGQS  
 
CFF pacifica pontos de resolução sobre fiscalização: https://bit.ly/3hPnHZs  
 
Rádio News Farma 
 
Janeiro Branco alerta sobre cuidados com saúde mental: https://bit.ly/3pUGrJJ  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
INCA utiliza videochamadas em isolamento de pacientes oncológicos: https://bit.ly/395PaC9  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Anvisa publica nota técnica sobre pós-vacinação: https://bit.ly/394WMos  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
PNUD lança livros com ideias para enfrentar efeitos da COVID-19 na América Latina e no 
Caribe: https://bit.ly/392sLFQ  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
CNS assina carta contra mercantilização da vacina: https://bit.ly/38lGtUY  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Medicamentos para tratamento da hepatite B passam a ser distribuídos nas policlínicas: 
https://bit.ly/2Xjbe6K  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Residência Multiprofissional em Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas abre inscrições (5 a 
14/1): https://bit.ly/3pZ8BmP  
 
Pós-Graduação Profissional em Gestão, Pesquisa e Desenvolvimento na Indústria 
Farmacêutica: https://bit.ly/3s1JMIQ  
 
MonitoraCovid-19 avalia cobertura dos testes em massa no controle da epidemia no Brasil: 
https://bit.ly/3ojSH6o  
- 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Projeto assegura equipe médica e ambulância para pacientes em urgência psiquiátrica: 
https://bit.ly/3omZpbw  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Campanha alerta para a importância de cuidar da saúde mental na pandemia: 
https://bit.ly/3pYw1bY  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Farmácias pedem a governo para auxiliar na vacinação contra a Covid-19: 
https://bit.ly/3bl3Znj  
 
Grupo da USP cria mensagens de áudio para combater informações falsas sobre vacinas: 
https://bit.ly/2MIy7Pf  
 
Farmacêuticas aumentam preço de 600 medicamentos nos EUA: https://bit.ly/3olszbe  
 
Aplicação de injeções em farmácia é considerada atividade insalubre: https://bit.ly/3hSjmVh  
 
Preço de medicamentos genéricos aumenta em SP após mudança em cálculo do ICMS: 
https://glo.bo/3s3pj6K  
 
Procon alerta para anúncio falso de vacina contra a covid-19: https://glo.bo/2L6J1O9  
 
VÍDEO: empresária investe na estética facial e corporal em Santa Maria: 
https://bit.ly/3rYJK4w  
- 
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