
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
💻📱 Confiram o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta              
quarta-feira, 09/12.  💊💉  Mantenham-se informados sobre os principais assuntos. 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Em Minas, farmacêutico colabora ativamente com produção de EPIs através da impressão            
3D durante a pandemia da Covid-19: https://bit.ly/3703dJB  
 
Rádio News Farma 
 
Hipertensos devem ter mais cuidados para não contrair Covid-19: https://bit.ly/3m1yjor  
 
SP vai oferecer 4 milhões de doses da CoronaVac a outros estados: https://bit.ly/33YGtIa  
 
Governo federal negocia compra de vacina da Pfizer: https://bit.ly/3ovVNUm  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Em reunião na Câmara, secretários do Ministério da Saúde destacam novas ações em             
saúde mental: https://bit.ly/3oDbQjc  
 
Governo Federal já garantiu 300 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para 2021:               
https://bit.ly/371Etk4  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Anvisa aprova extensão da validade de testes: https://bit.ly/3oDfYQl  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
A OMS revela as principais causas de morte e incapacidade em todo o mundo: 2000-2019:               
https://bit.ly/2VYYiSS  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
Brasil não terá orçamento para vacina de Covid-19 em 2021, concluem especialistas em             
debate na Câmara dos Deputados: https://bit.ly/3oygZJx  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Acórdão do TCU trata da utilização em 2021 dos recursos ainda não executados pelos              
municípios: https://bit.ly/37042Cl  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS 
 
ANS suspende a comercialização de 12 planos de saúde: https://bit.ly/370fpdj  
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- 
JORNAL DA USP 
 
Toxina produzida por bactéria pode ser eficaz no combate à infecção hospitalar:            
https://bit.ly/3qEgrn 7  
 
Mesmo com 76% de infectados, epidemia em Manaus não acabou: https://bit.ly/2JO74Rk  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
HIV e Aids no Brasil é o tema do Sala de Convidados: https://bit.ly/37RKPBM  
 
Covid-19: dados indicam necessidade de restrições de atividades para controle de casos:            
https://bit.ly/2IvgoJ8  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Projeto assegura exame psicológico a pessoas afetadas pela Covid-19:         
https://bit.ly/3grhqT8  
 
Frente promove webinar sobre vacinação de adultos, idosos e grupos especiais:           
https://bit.ly/3gsiV3v  
 
Comissão debate os impactos da pandemia nos tratamentos para insuficiência renal:           
https://bit.ly/3oCSPxr  
 
Câmara discute plano para utilização dos testes de Covid-19 com validade a vencer:             
https://bit.ly/2W08xWY  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Projeto destina R$ 2 bilhões extras para santas casas e hospitais filantrópicos:            
https://bit.ly/2K4FPSg  
 
Senadores repercutem declarações de Pazuello e início da vacinação contra covid-19 no            
Reino Unido: https://bit.ly/33Zol0H  
 
Senadores querem sessão de debates sobre o plano nacional de vacinação contra a             
covid-19: https://bit.ly/33WKxsm  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Maior feira da indústria farmacêutica acontece na China: https://bit.ly/39Vlz0r  
 
Covid-19 mostra que Brasil tem condições de reduzir dependência de medicamentos           
importados: https://bit.ly/3m9d9Ff  
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É #FAKE que vacina das farmacêuticas Pfizer e BioNTech para Covid-19 cause infertilidade             
em mulheres: https://glo.bo/3gqZsjC  
 
Hospital Municipal de Iepê abre inscrições para concurso público e cadastro reserva com             
salários de até R$ 4,3 mil: https://glo.bo/33ZsAcD  
 
As terapias de RNA que estão revolucionando o tratamento de doenças raras:            
https://bit.ly/3gsu7No  
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