
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
💻📱  Este é o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
terça-feira, 06/10.  💊💉  Acompanhem e fiquem atualizados. 
- 
NOTICÍAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
PNPIC continua na Atenção Primária: https://bit.ly/36Beosw  
 
Rádio News Farma - CFF reforça ações para ampliar serviços e valorizar farmacêuticos: 
https://bit.ly/3ix8zid  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Ingredientes alimentares: novo guia de especificações: https://bit.ly/2GusXDq  
 
Webinar aborda notificação de dispositivos médicos: https://bit.ly/36Cmj92  
- 
CONSELHO NACIONAL SE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Campanha “Eu sei. Você sabe?” foca no Dia Nacional de Combate à Sífilis: 
https://bit.ly/3iCJhPu  
 
Casos de sífilis estão subnotificados devido à baixa testagem no período da pandemia: 
https://bit.ly/2GL2r8U  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Senado discute crise fiscal e impactos orçamentários nos municípios no cenário de 
pandemia: https://bit.ly/3ljHiS5  
 
Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/3nk8aTM  
- 
JORNAL DA USP 
 
Nanocápsula com membrana da célula tumoral potencializa medicação para câncer de 
pâncreas: https://bit.ly/3d3rZtO  
 
Saúde Sem Complicações #33: Doenças crônicas não transmissíveis geralmente são 
silenciosas, mas oferecem sérios riscos: https://bit.ly/30CvUsH  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Respondendo ao COVID-19 e construindo sistemas de saúde mais fortes para cobertura 
universal de saúde: https://bit.ly/3d3TRxP  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
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Missão COVID-19 OPAS e estado do Pará trocam experiências: https://bit.ly/2GMk4Vu  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
InfoGripe aponta tendência de aumento de casos em Manaus e alerta em Recife e no Rio: 
https://bit.ly/33yne8p  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Brasileiro ainda não tem acesso a tratamentos para doenças do coração: 
https://bit.ly/34xTPub  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Senadores questionam possível fim da dedução de gastos com saúde e educação no IR: 
https://bit.ly/3nnplDZ  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Farmacêutico de Caetés (PE) cria projeto para esclarecer população rural sobre o 
Coronavírus: https://glo.bo/2GFAM99  
 
Farmacêutica da UFMG pesquisa tratamento para a Covid-19: https://glo.bo/34sFmQw  
 
Farmacêutico, costureira e garçom: veja as vagas do SINE desta terça-feira: 
https://bit.ly/3iCPQS4  
 
Vendas online e entregas de itens de farmácia aumentam com distanciamento social: 
https://bit.ly/3iCnuYf  
 
Farmácia municipal de Encatado é entregue a comunidade: https://bit.ly/3ljg5yP  
 
Produtos para peles oleosas são destaque em farmácia do ES: https://bit.ly/36DMRqv  
 
Farmácia Natural 2: https://bit.ly/3jE9uyr  
 
Justiça de MS diz que farmácia de manipulação pode vender produtos sem prescrição 
prévia: https://bit.ly/3iDkSJR  
 
Consumidores 60+: conheça os hábitos de compra: https://bit.ly/2F6T82p  
 
Omint lança e-books gratuitos sobre testes e vacinas contra a Covid-19 que podem chegar 
ao Brasil: https://bit.ly/3ixyu9f  
 
Cuidado com o prazo de validade dos medicamentos: https://bit.ly/2Sxt43E  
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