
Farmacêuticas e farmacêuticos, boa tarde! 
 
💻📱 Confiram as notícias do CFF e também sobre o setor farmacêutico que estão              
repercutindo nesta terça-feira, 23/02. 💊💉 Mantenham-se informados sobre os         
principais assuntos. 
- 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Rádio News Farma 
 
Vacina da Pfizer é a primeira a ter registro definitivo no País: https://bit.ly/2NXQkIT  
 
SP envia 3,4 milhões de doses da CoronaVac ao governo federal: https://bit.ly/2NUceNr  
 
Pacheco: governo deve assumir riscos e garantir compra de vacinas: https://bit.ly/2P5vFU1  
 
PEC do auxílio emergencial acaba com piso para saúde e educação: https://bit.ly/2ZICa11  
 
SP envia 3,4 milhões de doses da CoronaVac ao governo federal: https://bit.ly/3qQiFQ1  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Ministério da Saúde monitora novas variantes do vírus SARS-CoV-2: https://bit.ly/3aMsEQV  
 
Saúde realiza consulta pública sobre a incorporação do canabidiol para tratamento de            
epilepsia refratária: https://bit.ly/3aNLIOC  
 
Saúde torna pública a decisão sobre incorporar o burosumabe ao SUS:           
https://bit.ly/3usVD47  
 
Saúde lança painel para divulgar distribuição de agulhas e seringas aos estados:            
https://bit.ly/3upnB0r  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Farmacopeia Brasileira: aberto edital para comitês técnicos: https://bit.ly/2NXQRun  
 
Informe à população brasileira: https://bit.ly/3upFtYZ  
 
Monitoramento de vacinas é detalhado em conversa com a imprensa: https://bit.ly/3uiKYbY  
 
Esclarecimento sobre a análise de vacinas contra Covid-19 pela Anvisa: https://bit.ly/3dFlIqn  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Melhorar a compreensão e a resposta a infodemias durante emergências de saúde pública:             
https://bit.ly/3kdTAvQ  
- 
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ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
 
Diretora da OPAS pede que países “não deixem ninguém para trás” na transformação             
digital da saúde pública: https://bit.ly/2MlfrFi  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Fiocruz debate desafios para equidade da vacinação: https://bit.ly/3skYolV  
 
Fiocruz Pernambuco e UFPE buscam ampliar parcerias: https://bit.ly/2MjGi4A  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Portaria da SES determina suspensão de cirurgias eletivas de média e alta complexidade:             
https://bit.ly/3kiKTkc  
 
Governadores da região Sul debatem semelhanças no comportamento da pandemia:          
https://bit.ly/3kgFNoo  
 
Paraná ativa 62 leitos clínicos para atendimento da Covid-19: https://bit.ly/3pGD0WI  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/2ZKxPuo  
- 
JORNAL DA USP 
 
Pílula Farmacêutica #58 Conservação de vacina contra covid-19 exige processo de “rede de             
frio: https://bit.ly/3soP5Sf  
 
Tensões políticas levaram Brasil a fracassar no combate à covid-19, aponta relatório:            
https://bit.ly/3aKQfkT  
 
Variante de Manaus do novo coronavírus já circula em Ribeirão Preto: https://bit.ly/3aIgSHd  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Lira comemora primeiro registro definitivo na Anvisa de vacina contra a Covid-19:            
https://bit.ly/3smz3Ip  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Rodrigo Pacheco apresenta projeto para facilitar compra de vacinas contra covid-19:           
https://bit.ly/3spYrx5  
_ 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Anvisa aprova novas versões de canabidiol da Prati-Donaduzzi: https://bit.ly/2NozUtv  
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Atendente de farmácia poderá receber e encaminhar denúncias contra violência:          
https://bit.ly/3usi09y  
 
Escritora lança primeiro livro na próxima sexta-feira em Resende: https://bit.ly/3dFrvw7  
 
A importância de consultar o farmacêutico!: https://bit.ly/37FzUfi  
 
Injeção anticoncepcional: conheça indicações: https://bit.ly/3aIVJMT  
 
'Tive pacientes que me chamaram de criminoso', diz Uip sobre polêmica com uso de              
remédio: https://bit.ly/3ko8D6j  
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