
Olá! 
 
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
💻📱 Vejam o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
quinta-feira, 10/12.  💊💉  Mantenham-se sempre muito bem informados sobre os 
principais assuntos. 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Até amanhã, Fiocruz recebe inscrições à seleção para Residência Multiprofissional em 
Saúde, na Vigilância Sanitária: https://bit.ly/2Kcx3BA  
 
Farmacêuticos da UFRN produzem álcool líquido e em gel para a população: 
https://bit.ly/3oFWpH0  
 
CFF se aproxima da Associação Brasileira de Telemedicina e Telessaúde: 
https://bit.ly/3m0uiAI  
 
Rádio News Farma 
 
Canal de Farmacêutico tem mais de 70 mil seguidores no YouTube: https://bit.ly/341EJxN  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Ministério da Saúde disponibiliza Painel de Informações Orçamentárias dos DSEI: 
https://bit.ly/3gAwEFj  
 
Em reunião na OPAS, Pazuello reforça compromisso do Brasil contra a Covid-19: “Estamos 
logisticamente prontos para iniciar a vacinação”: https://bit.ly/3m5yejC  
 
Ministério da Saúde confirma primeiro caso de reinfecção por Covid-19: 
https://bit.ly/2IzG3QW  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Acompanhe a 11ª Reunião Extraordinária da Diretoria Colegiada da Anvisa: 
https://bit.ly/2VYDzPj  
 
Alimentos: Anvisa suspende indeferimentos de 21/12 a 4/1: https://bit.ly/3gyLTP7  
 
Diretoria da Anvisa oficializa possibilidade de uso emergencial de vacina contra Covid: 
https://bit.ly/33YVPMG  
 
Ampliação retroativa de prazos de validade registrados pela Anvisa: https://bit.ly/39VMWaF  
 
Sangue, tecidos, células e órgãos: Anvisa cria programa nacional: https://bit.ly/3oK2ZMV  
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Anvisa divulga relatório com resultados parciais do Revisaço: https://bit.ly/342Hmzl  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Chamada para Ação: Gerenciando o Manifesto Infodêmico: https://bit.ly/3oM8lr3  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
 
OPAS e Cofen revelam as experiências reconhecidas pelo Laboratório de Inovação em 
Enfermagem: https://bit.ly/3gwJAMz  
 
OPAS pede aumento de capacidade hospitalar para lidar com aumento de casos de 
COVID-19: https://bit.ly/2Iz2963  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
ACNUR completa 70 anos de ação humanitária: https://bit.ly/37SrFf7  
 
ARTIGO: Um dia dos direitos humanos distinto: https://bit.ly/2VXSwRH  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
NOTA PÚBLICA: CNS pede explicações ao Ministério da Saúde sobre vazamento de dados 
de pacientes do SUS: https://bit.ly/3727qfZ  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Conasems abre chamada para propostas de artigos sobre judicialização da saúde que 
comporão publicação em 2021: https://bit.ly/3qMtxio  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Fiocruz incorpora curso sobre febre amarela na The Global Health Network: 
https://bit.ly/3naEFDA  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Câmara aprova verba do Fundo de Segurança Pública para combate à violência contra a 
mulher: https://bit.ly/3oFIz7z  
 
Projeto do Senado define critérios para a distribuição de vacinas contra a Covid-19 no País: 
https://bit.ly/2W1vBVp  
 
Secretaria da Mulher entrega prêmio do concurso sobre a Lei Maria da Penha: 
https://bit.ly/2KcftOe  
- 
SENADO FEDERAL 
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Licença-maternidade passa a contar após alta da mãe ou do bebê, prevê projeto: 
https://bit.ly/373zVty  
 
Projeto que garante atendimento digno a vítimas de crimes sexuais vai à Câmara: 
https://bit.ly/3md1fu0  
 
Senado vai debater plano de vacinação contra covid-19 em sessão temática: 
https://bit.ly/3gHstru  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Os impactos causados pela COVID-19 na indústria química e farmacêutica: 
https://bit.ly/373gh10  
 
Bayer cria plataforma para acelerar inovação farmacêutica: https://bit.ly/37Vosvx  
 
É #FAKE que laboratório de Wuhan e Pfizer sejam de propriedade da farmacêutica Glaxo: 
https://glo.bo/37VOfn8  
 
Pfizer e BioNTech publicam resultados preliminares de fase 3 de vacina para Covid-19 em 
revista científica: https://glo.bo/3720Tls  
 
Curso de extensão on-line da USP orienta médicos na prescrição de fitoterápicos: 
https://bit.ly/3njSa3X  
 
Prefeitura de Caruaru tem projeto 'Farmácia Viva' aprovado em âmbito nacional: 
https://glo.bo/37W80LD  
 
Polifarmácia e administração de medicamentos na terceira idade: https://glo.bo/2KgYoTd  
 
Aché inicia operação de armazém vertical robotizado em Pernambuco com investimento de 
R$ 45 milhões: https://bit.ly/375jFbC  
- 
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