
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
💻📱 *Confiram o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
terça-feira, 08/12.  💊💉  Mantenham-se informados sobre os principais assuntos. 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Rádio News Farma 
 
Reino Unido vacinará 4 milhões contra Covid-19 em dezembro: https://bit.ly/37PRm09  
 
MEC adia aulas presenciais em universidades para 1º de março: https://bit.ly/3m62Y4h  
 
Medicamentos falsos contra a Covid-19 preocupam autoridades: https://bit.ly/2K1o6eD  
 
CBF doa ambulâncias para hospitais do SUS no Brasil: https://bit.ly/36TOD6p  
 
Governo federal negocia compra de vacina da Pfizer: https://bit.ly/36Wv4u6  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
“Todas as vacinas que tiverem eficácia e registro da Anvisa serão adquiridas”, garante 
Pazuello em reunião com governadores: https://bit.ly/3mX04A1  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Identificação de possível caso de Candida auris no Brasil: https://bit.ly/3n402GE  
 
Confira o segundo dia de inspeções na fábrica da AstraZeneca: https://bit.ly/33Uit90  
 
Anvisa suspende publicação de indeferimentos de 21/12 a 12/1: https://bit.ly/3qzSBcp  
 
Anvisa seleciona consultores para gerenciamento de risco: https://bit.ly/3qB3M4q  
 
CMED autoriza preços das primeiras terapias gênicas no Brasil: https://bit.ly/3mZj6Wr  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
“Estamos vivendo uma 2ª onda de Covid-19 no Brasil?”, questiona live do CNS que ocorrerá 
próxima quarta, 9/12: https://bit.ly/37Ka2OO  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS - CONASS 
 
DF tem oito unidades públicas especializadas no tratamento de HIV/Aids: 
https://bit.ly/37KSq59  
 
Pesquisa chama atenção para as condições de trabalho e saúde dos agentes comunitários: 
https://bit.ly/3lT6GOh  
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ATENÇÃO! As inscrições se encerram hoje: O protagonismo do SUS no enfrentamento da 
pandemia: https://bit.ly/36X5nK3  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/3lXCDVJ  
 
Nota Técnica sobre habilitação de novos leitos UTI para pacientes SRAG/Covid-19: 
https://bit.ly/3oEmQwZ  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
OMS lança campanha de um ano para ajudar 100 milhões de pessoas a parar de fumar: 
https://bit.ly/3qEzb64  
 
Parcerias estratégicas para a saúde global: Luxemburgo e OMS reúnem diálogo 
estratégico: https://bit.ly/3nbch4h  
 
Retenção da força de trabalho de saúde em áreas rurais e remotas: uma revisão 
sistemática: https://bit.ly/3lRSh52  
 
Relatório do G20 lançado pela primeira vez sobre intervenções de saúde digital para 
gerenciamento de pandemia: https://bit.ly/2K8sE2U  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
ONU e Agência Lupa lançam websérie bem humorada para desmentir informações falsas 
sobre a COVID-19: https://bit.ly/2IvLWyE  
 
OPAS lança cartilha sobre promoção da saúde mental de crianças e adolescentes em 
contexto migratório: https://bit.ly/3lVmQa8  
 
OMS pede prioridade para trabalhadores em saúde e populações em risco na vacinação 
contra COVID-19: https://bit.ly/2VQpK5i  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ  
 
Seminário debate a resposta à Covid-19 nas américas: https://bit.ly/36WUR5G  
 
Desafios das pessoas que vivem com HIV/Aids: https://bit.ly/2JMxmTZ  
 
Zika: pesquisas avançam em busca de tratamento e conhecimento: https://bit.ly/2Lk8J1q  
 
Toxoplasmose é tema de simpósio internacional (14 a 16/12): https://bit.ly/3oxNM1h  
 
Livro analisa a institucionalização da profissão farmacêutica no início do século 20: 
https://bit.ly/2Itd0i1  
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- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Proposta reduz anuidade de conselhos profissionais durante a pandemia: 
https://bit.ly/36XxUzm  
 
Projeto inclui pessoas com deficiência no grupo prioritário da vacinação contra Covid: 
https://bit.ly/37IUeMd  
 
Frente promove webinar sobre vacinação de adultos, idosos e grupos especiais: 
https://bit.ly/371JSYN  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Covid-19: vacina de RNA mensageiro não modifica DNA humano, diz especialista: 
https://bit.ly/3mX2L4A  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Saiba como é feito o atendimento farmacêutico oferecido nas farmácias: 
https://bit.ly/39SqfE8  
 
Conselho de farmácia não pode exigir responsáveis técnicos farmacêutico em postos de 
saúde: https://bit.ly/2JPgwE3  
 
Tem vaga! Farmacêutico para Jacareí, com salário de R$ 2.500 a R$ 4.000: 
https://bit.ly/2Itxjfh  
 
Lei que proíbe pedir CPF em farmácia ainda gera dúvidas: https://bit.ly/3qORsOe  
 
A governadores, Pazuello prevê aprovação do registro da vacina de Oxford no fim de 
fevereiro: https://glo.bo/2JYjdmp  
 
4 empresas abrem vagas de emprego e trainee; veja lista: https://glo.bo/3mYvO7O  
 
Farmácia de manipulação deve seguir normas da Anvisa para fabricar moderadores de 
apetite: https://bit.ly/3oyLzCH  
 
Farmácia e Ortopédicos N. S. Aparecida apresenta linha especializada de curativos: 
https://bit.ly/3m62ACR  
 

https://bit.ly/36XxUzm
https://bit.ly/37IUeMd
https://bit.ly/371JSYN
https://bit.ly/3mX2L4A
https://bit.ly/39SqfE8
https://bit.ly/2JPgwE3
https://bit.ly/2Itxjfh
https://bit.ly/3qORsOe
https://glo.bo/2JYjdmp
https://glo.bo/3mYvO7O
https://bit.ly/3oyLzCH
https://bit.ly/3m62ACR

