
Olá! 
 
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
💻📱 Vejam o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta              
segunda-feira, 14/12. 💊💉 Mantenham-se sempre muito bem informados sobre os          
principais assuntos. 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Rádio News Farma 
 
Podcast#23 News Farma:confira as notícias da semana: https://bit.ly/386NrvI  
 
Saúde do futuro: especialistas já falam em Farmácia 5.0: https://bit.ly/3nwl29f  
 
Farmacêutico atua na produção de EPIs por meio da impressão 3D: https://bit.ly/3nde0G2  
 
Farmacêuticos da UFRN produzem álcool 70% para a população: https://bit.ly/37fhrq8  
 
Inscrição aberta para residência multiprofissional em Pernambuco: https://bit.ly/2Kjo7uq  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Mapa interativo aponta os serviços de saúde mental em todo o país: https://bit.ly/34eq7LH  
 
Brasileiros buscaram suporte profissional durante a pandemia: https://bit.ly/3a9z5NT  
 
Em live, especialistas comemoram resultados de projeto inovador da Saúde:          
https://bit.ly/3meFcDb  
 
Projeto do Ministério da Saúde salva mais de 2,4 mil vidas em UTI públicas no Brasil:                
https://bit.ly/2WqGwZf  
 
Esclarecimentos a respeito do uso emergêncial da vacina para a população brasileira:            
https://bit.ly/2KleVWy  
 
Plano Nacional de Imunização foi entregue ao Supremo Tribunal Federal:          
https://bit.ly/2KsiB8H  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Anvisa padroniza processos administrativos de responsabilização: https://bit.ly/3mjpd6T  
 
Uso emergencial de vacinas: Anvisa estabelece prazo de até 10 dias para dar decisão:              
https://bit.ly/37XJxW8  
 
CBPF: Anvisa completa mais um passo para a avaliação das vacinas: https://bit.ly/2WddBYj  
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Bulas de medicamentos: confira as orientações para alteração: https://bit.ly/34du3fx  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Disponível para revisão: Documentos de base química para as Diretrizes da OMS para a              
Qualidade da Água Potável: https://bit.ly/3gLiWPV  
 
Quase 2 bilhões de pessoas dependem de instalações de saúde sem serviços básicos de              
água - OMS, UNICEF: https://bit.ly/37WHBgA  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
Frente pela Vida convoca sociedade para campanha nacional pela valorização do SUS:            
https://bit.ly/3qUfEhX  
 
Covid-19: CNS recomenda que governo adote medidas corretivas urgentes no orçamento           
do SUS: https://bit.ly/388mnfY  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS  
 
Cosems/ES realiza encontro de Encerramento de Gestão Municipal 2020:         
https://bit.ly/3oOy4yN  
- 
JORNAL DA USP 
 
Vacinas e Covid19: Uma visão multidisciplinar: https://bit.ly/2JT81YJ  
 
Pílula Farmacêutica #54: Proteína feita em laboratório atua como anticorpo:          
https://bit.ly/3oR9YUd  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Covid-19: site reúne materiais sobre prevenção e cuidados para a saúde dos idosos:             
https://bit.ly/2K2vRRM  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Congresso recebe iluminação laranja por prevenção do câncer de pele:          
https://bit.ly/3gKwF9M  
 
Projeto inclui acesso à luz como item fundamental para a promoção da saúde:             
https://bit.ly/3mjOL3s  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Processo Seletivo para farmacêutico em Bauru é aberto pela Famesp: https://bit.ly/3mjfAVJ  
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Procura por testes para covid-19 dispara em farmácias: https://bit.ly/34eGmsa  
 
Rússia diz que vacina Sputnik confirmou 91,4% de eficácia contra covid-19:           
https://bit.ly/3nolIxm  
 
Coronavírus: a vida vai voltar ao normal após a vacina?: https://bit.ly/3860pd8  
 
Novartis diz que medicamento em estudo não é eficaz contra covid-19:           
https://bit.ly/38648aG  
 
RS: Farmácia de Medicamentos Especiais altera horário a partir de janeiro:           
https://bit.ly/37g6W5P  
- 
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