
Farmacêuticos, boa tarde! 
 
💻📱 Vejam as notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico que estão repercutindo              
nesta sexta-feira, 29/01. 💊💉 Fiquem por dentro dos principais assuntos e           
aproveitem o final de semana. 
- 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
CFF se posiciona quanto ao tratamento precoce da Covid-19: https://bit.ly/39zkxqp  
 
Plenário do CFF prorroga prazo para adesão ao Refis: https://bit.ly/3co2h56  
 
Rádio News Farma 
 
CFF se posiciona quanto ao tratamento precoce da Covid-19: https://bit.ly/2MiQnPd  
 
Vacinação de farmacêuticos é tema de discussão em plenária do CFF:           
https://bit.ly/3ouU9C9  
 
CFF vai oferecerá em breve curso de vacinação por farmacêuticos: https://bit.ly/3cveapA  
 
Especial: reunião plenária 500 marca avanços em 60 anos: https://bit.ly/2YuQNUU  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Entenda a ordem de vacinação contra a Covid-19 entre os grupos prioritários:            
https://bit.ly/3r8qa4J  
 
Ministério da Saúde divulga dados epidemiológicos da Covid-19: https://bit.ly/2Yu648y  
 
Raltegravir 100 mg passa a ser recomendado para profilaxia de crianças expostas ao HIV:              
https://bit.ly/36o8vhf  
 
Saúde transporta oito pacientes com câncer de mama de Manaus para o Rio de Janeiro:               
https://bit.ly/3cooAHx  
 
Ministério da Saúde e CNT discutem apoio logístico para distribuição de vacinas e insumos              
contra a Covid-19: https://bit.ly/3aexDZd  
 
ESCLARECIMENTO: https://bit.ly/2NEs1zA  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Na Assembleia do Conass, governador do Piauí, reitera a necessidade de reforçar as             
medidas de prevenção contra a Covid-19: https://bit.ly/3iWQImF  
 
“Capacidade de atendimento para Covid-19 precisa ser ampliada”, afirma presidente do           
Conass: https://bit.ly/2Mh3y2X  
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Três variantes do vírus da COVID-19 foram encontradas em 14 países das Américas,             
informa OPAS: https://bit.ly/39sFqTQ  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Primeira CIT de 2021 discute temas importantes relacionados ao enfrentamento da           
Covid-19: https://bit.ly/3r48CGG  
 
Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/2Yoeuyq  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
Américas ultrapassam um milhão de mortes por COVID: https://bit.ly/36ourJg  
 
OPAs informa: três variantes do vírus da COVID-19 estão presentes em 14 países das              
Américas: https://bit.ly/3t8Vmmg  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
 
OMS publica nova Lista de Diagnósticos Essenciais e pede aos países que priorizem             
investimentos em testes: https://bit.ly/39tgueR  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
HCS-Manguinhos aborda o trabalho dos historiadores durante a pandemia de Covid-19:           
https://bit.ly/3pvl2Hv  
 
Fiocruz esclarece sobre segurança da vacina Oxford/AstraZeneca em idosos:         
https://bit.ly/36rtWOK  
 
Radis debate diversidade na política brasileira: https://bit.ly/3iVUrRm  
- 
JORNAL DA USP 
 
Curso de extensão da USP a distância aborda uso racional de medicamentos:            
https://bit.ly/2MBJ7h4  
 
Precisando recuperar a saúde mental? Material on-line ensina como lidar com o estresse e              
o medo: https://bit.ly/3aeB9CT  
 
Identificada mutação em gene associada a atraso de desenvolvimento em crianças:           
https://bit.ly/39uKDKX  
 
Infecções virais podem afetar o sistema reprodutor masculino: https://bit.ly/3oq1lzm  
 
"Compra de vacina contra coronavírus pelo setor privado não é proibida, mas é antiética":              
https://bit.ly/3agN177  
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- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Projeto acaba com uso obrigatório de máscaras no País: https://bit.ly/3iXtPzg  
 
Projeto exige assistência de farmacêutico durante funcionamento de farmácias:         
https://bit.ly/2Mf1Sal  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Alessandro Vieira aciona Justiça contra corte que afeta pesquisa de vacinas:           
https://bit.ly/2Mzys6A  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Covid-19: CFF alerta farmacêuticos sobre ineficácia do tratamento precoce:         
https://bit.ly/3t2VrYB  
 
Conselho Federal de Farmácia se posiciona quanto ao "tratamento precoce" da Covid-19:            
https://bit.ly/2MCXC4p  
 
Covid-19: CFF alerta farmacêuticos sobre ineficácia do tratamento precoce:         
https://bit.ly/39st6mH  
 
Justiça determina que Estado reabasteça medicamentos da Farmácia do Povo:          
https://bit.ly/3ajsxLd  
 
PRF prende mulher que levava medicamentos ilegais escondidos debaixo das roupas:           
https://bit.ly/2M6Q5Ll  
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