
Muito boa tarde, farmacêuticas e farmacêuticos! 
 
💻📱 Acompanhem as notícias do CFF e também sobre o setor farmacêutico que 
estão repercutindo nesta segunda-feira, 01/03.   💊💉  Mantenham-se informados 
sobre os principais assuntos. 
 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Conselhos de Farmácia defendem a Lei Federal 13.021/2014, contra a instituição da RT 
remota nas farmácias do AM: https://bit.ly/3sBEOCc  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Alerta: uso do nome da Anvisa em novo golpe: https://bit.ly/2MzEaWm  
 
Dados de imunogenicidade: Anvisa faz reunião com Butantan: https://bit.ly/2NPlxOV  
  
Laboratório da vacina Covaxin adia reunião: https://bit.ly/3dZmM8H  
 
Anvisa conclui primeiro dia de inspeção em fábrica na Índia: https://bit.ly/3qaQbPH  
 
Anvisa publica normas consolidadas: https://bit.ly/3qeVhe9  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Farmacopeias mundiais apoiam a saúde pública durante a pandemia de COVID-19: 
https://bit.ly/303aFiY  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
“Esta casa é do SUS, portanto, é do CNS também”, diz Nísia Trindade, presidenta da 
Fiocruz: https://bit.ly/2OdH8QM  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
rBLH lança edital para escolha de slogan da Campanha de Doação de Leite Humano 2021: 
https://bit.ly/3dYHrdd  
 
Lançamento – Série: O valor do SUS: https://bit.ly/3uLVEQu  
 
CARTA DOS SECRETÁRIOS ESTADUAIS DE SAÚDE À NAÇÃO BRASILEIRA: 
https://bit.ly/37XkXFA  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Pesquisadora da Fiocruz Bahia é autora de três capítulos do livro 'Tratado de Infectologia': 
https://bit.ly/3sIDRrV  
- 
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SENADO FEDERAL 
 
Covid-19: Marcelo Castro aponta necessidade de vacinação em massa: 
https://bit.ly/3kHVKEs  
 
Projeto cria incentivo fiscal para empresas que vacinarem empregados: 
https://bit.ly/2PjZ8cR  
 
Campanha alerta para necessidade de políticas públicas voltadas a pessoas com doenças 
raras: https://bit.ly/3uKREQw  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Grupo DPSP abre cinco vagas de emprego para Farmacêutico: https://bit.ly/3kB8fl4  
 
Campanha defende novas regras de precificação de medicamentos: https://bit.ly/3b34Nwr  
 
Covid-19: Amazon nomeia farmacêutico para vacinar seus mais de 1 milhão de 
funcionários: https://bit.ly/3b5taJR  
 
Sedentarismo, inatividade física e ansiedade são as principais comorbidades ligadas à 
asma: https://bit.ly/3bNOnHv  
 
Conselho de Farmácia aciona MP após Porto Alegre suspender vacinação de profissionais 
da Saúde: https://bit.ly/2MC2l6J  
 
IQVIA libera projeção de performance do mercado farma em fevereiro: https://bit.ly/3r2Jtwy  
 
Laboratório farmacêutico público para o DF: https://bit.ly/3q82fBg  
 
Farmacêutico de Anápolis morre vítima da Covid-19 e gera comoção nas redes sociais: 
https://bit.ly/3q4RrE7  
 
Curso de auxiliar de laboratório abriu portas para Maíde na área da saúde: 
https://bit.ly/3uJjr3L  
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