
Boa tarde, farmacêuticas e farmacêuticos! 
 
💻📱 Confiram as principais notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
quinta-feira, 07/01/2021.   💊💉  Continuem bem informados sobre os principais 
assuntos. 
- 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Rádio News Farma 
 
Estudo: perda do olfato ocorre em 86% dos casos leves de Covid-19: https://bit.ly/2MEKwDz  
 
Anvisa disponibiliza Painel de Notificações de Farmacovigilância: https://bit.ly/35jy7f0  
 
Banco Mundial estima que economia cresça com vacinação: https://bit.ly/38lJlBm  
 
Vacinas falsas contra Covid-19 são vendidas pela internet: https://bit.ly/2XjQ7RP  
 
OMS diz que nova fase da pandemia exige agilidade dos governos: https://bit.ly/3nlVRVW  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE -  MS 
 
Coletiva de Imprensa do Ministro da Saúde sobre MP das vacinas: 
https://youtu.be/Xfei-RdoSZo  
 
Pronunciamento do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello: https://bit.ly/3qbqoaT  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Nota Anvisa: reunião com Butantan 7/1/2021: https://bit.ly/3hTlmwp  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Samu para Todos: Estado realiza oficina estratégica para implementar serviço na Região 
Norte de Saúde: https://bit.ly/35jjSGG  
 
Secretaria de Saúde divulga nova versão do Painel Coronavírus, com todas as informações 
sobre a Covid-19 no estado: https://bit.ly/3s2fWUE  
 
Sul volta para onda vermelha e agora são dez as regiões na fase mais restritiva do Minas 
Consciente: https://bit.ly/38kWFWL  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/2MKoFe3  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS 
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Janeiro Branco: sinal de alerta para a saúde mental: https://bit.ly/38lL3Ti  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Medida provisória facilita compra de vacinas contra a Covid-19: https://bit.ly/3nnPfpZ  
- 
SENADO FEDERAL 
 
MP dispensa licitação e registro para simplificar compra de vacinas: https://bit.ly/39gZs2C  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Católicos criam farmácia que distribui medicamentos gratuitos para pessoas carentes: 
https://bit.ly/3boJfLr  
 
É criado o primeiro teste de gravidez de farmácia para mulheres cegas: https://bit.ly/3nplrt9  
 
Hospital Geral de Palmas reforma Unidade de oncologia: https://bit.ly/3osDno6  
 
MP de Bolsonaro libera compra de vacina sem licitação e antes de aval da Anvisa: 
https://bit.ly/35jC8jA  
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