
Boa tarde, farmacêuticas e farmacêuticos! 
 
💻📱 Acompanhem as notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico que estão 
repercutindo nesta sexta-feira, 05/02.   💊💉  Fiquem por dentro dos principais 
assuntos e aproveitem o final de semana. 
- 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Farmacêuticos têm trabalho sobre tuberculose publicado em revista de prestígio: 
https://bit.ly/3jkJF7k  
 
Busca de fórmulas milagrosas contra a Covid-19 continua impulsionando vendas de 
medicamentos: https://bit.ly/3oX30g2  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Brasil já investiu R$ 6 bilhões em vacinas contra Covid-19: https://bit.ly/3jkKRrk  
 
Eduardo Pazuello presta esclarecimentos à Polícia Federal: https://bit.ly/2MvyfSs  
 
“Prevenção” é palavra de ordem para o Dia Mundial do Combate ao Câncer: 
https://bit.ly/2YPWFZa  
 
FormSUS passará por revisão nos próximos dias: https://bit.ly/3tDPsd9  
 
Lançamento do edital para construção do Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde 
da Fiocruz: https://bit.ly/3ttpadj  
 
Primeiro lote de IFA chega ao Brasil neste sábado: https://bit.ly/3tyzFvO  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Anvisa se posiciona sobre Medida Provisória 1003/2020: https://bit.ly/3jmK4pO  
 
Webinar Anvisa: peticionamento de Denominações Comuns Brasileiras: 
https://bit.ly/2Oa818q  
 
Aberta seleção para área de Planejamento da Anvisa: https://bit.ly/2OcYDkn  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
CNS recomenda que governo revogue decreto inconstitucional, que desconsidera controle 
social nas deliberações sobre o SUS: https://bit.ly/3txIy8Y  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Protagonismo dos estados no enfrentamento da pandemia aumenta a procura por 
informações e dados no portal do Conass: https://bit.ly/3aB1QSg  
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Unale e Conass se reúnem para debater acordo de cooperação: https://bit.ly/3cSx89Q  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Portaria do MS prorroga prazo para cadastro de equipes e serviços da Atenção Primária à 
Saúde: https://bit.ly/2MTJzrb  
 
#ParaSaberMais: Monitoramento equipes de AB para pagamento: https://bit.ly/3aBHVCJ  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
OMS lança treinamento gratuito OpenWHO.org em reabilitação para COVID-19: 
https://bit.ly/3cOM0WT  
 
A OMS anuncia concentrações críticas atualizadas para testes de suscetibilidade à 
rifampicina: https://bit.ly/2N04BnU  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
 
OMS recebe cerca de 1,2 mil inscrições para segunda edição do Festival de Cinema Saúde 
para Todos: https://bit.ly/3tsw4Q2  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
Bebê tubarão incentiva crianças a lavarem as mãos para combater a COVID-19: 
https://bit.ly/2YV83mt  
- 
JORNAL DA USP 
 
USP participa de rede internacional para financiamento de pesquisas na área da saúde: 
https://bit.ly/3azN4eI  
 
Estudo mostra como o vírus sincicial respiratório se organiza para infectar células: 
https://bit.ly/39SaHQz  
 
Fragmentos do coronavírus em água de esgoto afetam vida silvestre, mostram testes em 
animais: https://bit.ly/3oQupQD  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Fiocruz recebe primeiro lote de IFA neste sábado (6/2): https://bit.ly/3aJdI4W  
 
Fiocruz celebra Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência: https://bit.ly/3oRnXsL  
 
Plano de Desenvolvimento Institucional da Educação da Fiocruz (PDIE 2021-2025): 
https://bit.ly/3aCacsL  
- 

https://bit.ly/3cSx89Q
https://bit.ly/2MTJzrb
https://bit.ly/3aBHVCJ
https://bit.ly/3cOM0WT
https://bit.ly/2N04BnU
https://bit.ly/3tsw4Q2
https://bit.ly/2YV83mt
https://bit.ly/3azN4eI
https://bit.ly/39SaHQz
https://bit.ly/3oQupQD
https://bit.ly/3aJdI4W
https://bit.ly/3oRnXsL
https://bit.ly/3aCacsL


CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Congresso Nacional autoriza participação do Brasil em consórcio de vacinas: 
https://bit.ly/2MCXuSK  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
SAD convoca candidatos aprovados em seleção para farmacêutico bioquímico: 
https://bit.ly/3jyfytr  
 
Laboratório que fabrica a ivermectina diz não haver eficácia comprovada contra COVID-19: 
https://bit.ly/2MCjaOR  
 
Pandemia ajuda a alavancar vaga na saúde e no digital: https://bit.ly/3pSHB9f  
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