
Farmacêuticas e farmacêuticos, boa tarde! 
 
💻📱 Acessem as notícias do CFF e também sobre o setor farmacêutico que estão              
repercutindo nesta sexta-feira, 12/02. 💊💉 Fiquem sempre bem informados sobre          
os principais assuntos e aproveitem o final de semana. 
- 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Rádio News Farma 
 
Pesquisadores criam gel anti-inflamatório de plantas da Caatinga: https://bit.ly/37c4vB8  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Assessoria de Imprensa atende em regime de plantão no feriado de carnaval:            
https://bit.ly/3de9wNr  
 
Ministério da Saúde fortalece vigilância genômica para combater mutações do vírus           
causador da Covid-19: https://bit.ly/2ZbJmm1  
 
No Senado, ministro Eduardo Pazuello detalha ações de enfrentamento à          
pandemia:https://bit.ly/3rNgwEK  
 
Covid-19 gera rede de solidariedade pelo Amazonas: https://bit.ly/3qfL9T4  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Atualize o Repositório Documental de Dispositivos Médicos: https://bit.ly/2Nqpj0r  
 
Confira a cartilha sobre importação de vacinas: https://bit.ly/3jJBQYZ  
 
Ferramenta de cumprimento de exigência será desativada no dia 17/2:          
https://bit.ly/3jKmVOb  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
A desnutrição aguda ameaça metade das crianças menores de cinco anos no Iêmen em              
2021: ONU: https://bit.ly/3qj8fIC  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS 
 
ImunizaSUS: 94 mil vagas abertas para profissionais que atuam nas ações de imunização             
nos municípios: https://bit.ly/3tScKvD  
 
SESAI, Conasems e Conass discutem a saúde indígena: https://bit.ly/3qfZizH  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
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Diretora da OPAS afirma que vacinas contra a COVID-19 são recomendadas para as             
Américas mesmo com novas variantes: https://bit.ly/3aZsvs3  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
OMS também recomenda uso da vacina Oxford-AstraZeneca, eficaz para novas variantes           
do coronavírus: https://bit.ly/3jJkYBK  
- 
JORNAL DA USP 
 
Pesquisadoras revelam os desafios das mulheres para fazer ciência: https://bit.ly/3qgY9HU  
- 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA - SBI 
 
Novas indicações para a vacina pneumocócica conjugada 13-valente: https://bit.ly/3pc2evL  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Obsma lança ebook em evento que celebra o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na               
Ciência: https://bit.ly/3tWt2nA  
 
Fiocruz identifica novas linhagens do Sars-Cov-2 em Rondônia: https://bit.ly/3rQaza2  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
PL 122/2021 - Institui o dia 14 de junho como o Dia Nacional dos Laboratórios Clínicos:                
https://bit.ly/2MRv4Vl  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Dia do Mundial Rádio: ouvintes homenageiam meio de comunicação: https://bit.ly/3pk3Tzs  
 
Vacinas brasileiras lutam para ir além da pesquisa básica: https://bit.ly/2Z9EEFh  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Ítalo Rodrigues assume a Fundação Hospitalar; Pablo Santos volta para a Alepi:            
https://bit.ly/379iyaF  
 
Marinha abre novo edital com mais de 400 vagas para nível médio e fundamental:              
https://bit.ly/3d6qYmT  
 
Farmácia da 15ª Regional de Saúde começa a entregar remédios em casa:            
https://bit.ly/3qmV7SQ  
 
Municípios do TO oferecem 79 vagas para médicos, farmacêuticos, psicólogos e           
nutricionistas: https://glo.bo/3jIltvK  
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Alunos da Anhanguera vão estagiar no Hospital São Vicente: https://bit.ly/3rSEI93  
 
Combinação de fármacos reduz pela metade a mortalidade por covid-19 nos pacientes mais             
graves: https://bit.ly/3daFTML  
 
Transplantados correm perigo com a interrupção da produção de remédio pelo laboratório            
do Exército: https://glo.bo/3jK1JI5  
 
Estudo indica uso de duas máscaras para aumentar eficácia contra coronavírus:           
https://bit.ly/2ZcOypS  
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