
Boa tarde, farmacêuticas e farmacêuticos! 
 
💻📱 Acompanhem as notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico que estão 
repercutindo nesta terça-feira, 02/02.   💊💉  Fiquem por dentro dos principais 
assuntos. 
- 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
CFF lança mais um folder com orientações para utilização de inalador: https://bit.ly/2LcOqDt  
 
RÁDIO NEWS FARMA 
 
Podcast#30 News Farma: confira novidades dos últimos dias: https://bit.ly/3tltUlm  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Com abastecimento de oxigênio equalizado, Saúde intensifica esforços para abrir novos 
leitos no Amazonas: https://bit.ly/3tkb2mG  
 
Ministério da Saúde orienta estados sobre medidas preventivas em função de nova variante 
do SARS-CoV-2: https://bit.ly/2MREMX2  
 
Tabatinga, fronteira do Amazonas com a Colômbia, recebe usina de oxigênio: 
https://bit.ly/39GMtsr  
 
Amazonas já tem 14 novas usinas geradoras de oxigênio em funcionamento: 
https://bit.ly/2O11zAv  
 
Mais de 400 pacientes do Amazonas já foram transferidos a outros estados: 
https://bit.ly/36xMtIY  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Anvisa publica o 14º Boletim de Farmacovigilância. Acesse!: https://bit.ly/2MOyk3n  
 
Anvisa abre seleção para dois consultores de comunicação: https://bit.ly/2YCbzSJ  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CONASS 
 
“A ciência é um motor poderoso para a humanidade, não pode ser enfraquecida”, disse 
Ricardo Palacios, do Butantan, em live do CNS: https://bit.ly/2LajrHZ  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Alagoas implanta Centro de Armazenamento e Distribuição de Vacinas em Arapiraca: 
https://bit.ly/3ritzOa  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 

https://bit.ly/2LcOqDt
https://bit.ly/3tltUlm
https://bit.ly/3tkb2mG
https://bit.ly/2MREMX2
https://bit.ly/39GMtsr
https://bit.ly/2O11zAv
https://bit.ly/36xMtIY
https://bit.ly/2MOyk3n
https://bit.ly/2YCbzSJ
https://bit.ly/2LajrHZ
https://bit.ly/3ritzOa


 
Atenção: até o momento 4705 municípios não homologaram o SIOPS: https://bit.ly/3j9S9Oq  
 
Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/36CYxsK  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Atualizando a estratégia global da OMS para a malária: https://bit.ly/3arNbJ1  
 
O relatório global de pontuação da OMS destaca a necessidade urgente de melhores dados 
para fortalecer a resposta à pandemia e melhorar os resultados de saúde: 
https://bit.ly/36xvl6s  
 
FIFA e OMS #ACTjuntos para enfrentar COVID-19: https://bit.ly/2YASCA3  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
 
OPAS doa insumos de oxigênio e testes de diagnóstico de COVID-19 para Amazonas e 
Manau: https://bit.ly/3czAOxq  
- 
JORNAL DA USP 
 
Máscaras caseiras continuam eficazes, se usadas de forma correta: https://bit.ly/3tmYISv 
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Fiocruz esclarece sobre protocolo para casos suspeitos de reações adversas às vacinas: 
https://bit.ly/2YBQRlZ  
 
Programação da VideoSaúde destaca Covid-19, saúde indígena e transtornos mentais: 
https://bit.ly/3jhANiY  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Empresas poderão ter benefício fiscal para custear planos de saúde de empregados: 
https://bit.ly/3oGHJHo  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Rodrigo Pacheco promete união em favor da saúde e do crescimento econômico: 
https://bit.ly/3oIOuZf  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Farmacêuticos e agentes de funerárias são vacinados contra a Covid-19 em Cacoal, RO: 
https://glo.bo/2LclKdL  
 
Porto Real faz reposição de estoque da Farmácia Municipal: https://bit.ly/3czJLa0  
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Demitida diretora de Farmácia do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa: 
https://bit.ly/3cAvlX0  
 
Prefeitura de São Valério do Sul-RS abre seleção para Farmacêutico: https://bit.ly/3tjmSgS  
 
CRF-PA pede denúncia de Conselho Federal por corrupção: https://bit.ly/2MKGIAX  
 
Os caminhos que regerão o varejo farmacêutico em 2021: https://bit.ly/3cAby9Z  
 
“Fura-fila” Campanha municipal de imunização é alvo de investigação: 
https://bit.ly/36ACqmO  
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