
Farmacêuticas e farmacêuticos, boa tarde! 
 
💻📱 Confiram as notícias do CFF e também sobre o setor farmacêutico que estão 
repercutindo nesta quarta-feira, 24/02.   💊💉  Mantenham-se informados sobre os 
principais assuntos. 
- 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Anvisa publica nova resolução sobre critérios para prescrição, dispensação, controle, 
embalagem e rotulagem de antimicrobianos: https://bit.ly/3kmeucn  
 
ATENÇÃO! Participe dos grupos oficiais do WhatsApp e Telegram do CFF: 
https://bit.ly/3dIqovH  
 
Rádio News Farma 
 
Curso de Farmácia oferece possibilidades para especialização: https://bit.ly/3byMxtT  
 
Brasil recebe mais 2 milhões de doses da vacina de Oxford: https://bit.ly/2ZObCvi  
 
Acre: governo atua para acolher afetados pela cheia e imigrantes: https://bit.ly/3bFFAaB  
 
Conteúdo antivacina cresce 60% nas mídias sociais pelo mundo: https://bit.ly/3qSTlJl  
 
Vendas online crescem mais de 50% durante pandemia: https://bit.ly/37JJldO  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Saúde divulga dados epidemiológicos da Covid-19 no Brasil: https://bit.ly/3sovv8I  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Gerenciamento de risco sanitário: Anvisa seleciona consultor: https://bit.ly/37JFPjC  
 
Produtos para saúde: novo fluxo para cópia de processos: https://bit.ly/3kjeLN4  
 
O que muda com o registro de uma vacina?: https://bit.ly/3kmHnFs  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Doses de vacina COVID-19 enviadas pela unidade COVAX para Gana, marcando o início 
da implementação global: https://bit.ly/3kmEC6I  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Covid-19: estudo preliminar demonstra eficácia da vacina de Oxford: https://bit.ly/2NVifth  
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Fiocruz Amazônia desenvolve ferramenta para a detecção de linhagens da SARS-CoV-2: 
https://bit.ly/3qTkR9l  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Seminário trata da comunicação sobre as vacinas contra a Covid-19 e a convivência segura 
com o Coronavírus: https://bit.ly/3dMR3Yn  
- 
JORNAL DA USP 
 
Desinformação sobre vacina da covid-19 aumenta com o início da imunização: 
https://bit.ly/3bFFeRk  
 
Proteína identificada por cientistas aponta células do cérebro com maior risco de Alzheimer: 
https://bit.ly/3qWyOni  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Proposta exige alerta em remédios sobre a proibição em outros países: 
https://bit.ly/3aPSZNM  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Cientistas da UFRN criam tecnologia que aumenta eficácia de substâncias: 
https://bit.ly/3bBC151  
 
Liga Acadêmica de Farmácia promove bate-papo com farmacêutico do Instituto Buttantan: 
https://bit.ly/37JHkOy  
 
Em poucos dias, Faculdade de Farmácia perde os professores Antonio Basílio e Luís 
Bernardes: https://bit.ly/3kjW2RN  
 
Gerente detalha atividades do Cedmex campinense durante a pandemia: 
https://bit.ly/3by8N73  
 
No último ano, as vendas de medicamentos no Brasil cresceram 10,6%, de acordo com 
levantamento da IQVIA: https://bit.ly/3aQNO0m  
 
Com as variantes do coronavírus, será que é para sair usando duas máscaras?: 
https://bit.ly/3dJoxqD  
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