
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
💻📱  Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
terça-feira, 03/11. 💊💉  Fiquem atualizados.  
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Atuação do CFF pela inserção dos farmacêuticos na vacinação será destaque em evento 
internacional: https://bit.ly/3883YRV  
 
CFF realiza 496ª Reunião Plenária em Brasília: https://bit.ly/3kT29M5  
 
O SUS precisa e merece ser preservado!: https://bit.ly/3emjlqP  
 
Farmacêuticos vacinam população na Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe 
(Influenza) durante a pandemia da Covid-19: https://bit.ly/3eu96kA  
 
Rádio News Farma 
 
Podcast #17: fique por dentro das notícias da semana: 
http://www.newsfarma.org.br/cff/not/50176  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Acre recebe missão conjunta de reforço à saúde da população indígena: 
https://bit.ly/32d1Lku  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Anvisa autoriza retomada de testes da vacina da Janssen: https://bit.ly/3kULAQ3  
 
Abertas CPs sobre medicamentos novos e inovadores: https://bit.ly/3enjLxe  
 
Entenda a Certificação em Boas Práticas de Fabricação: https://bit.ly/3enk4Io  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Garantir que os medicamentos funcionem com segurança para todos: https://bit.ly/387UF4k  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
TikTok entra na campanha PAUSE da ONU pelo combate à desinformação sobre a 
COVID-19: https://bit.ly/3632Agy  
 
Seminários detalham estigma em relação às pessoas vivendo com HIV e Aids: 
https://bit.ly/2TOQrX5  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
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Congresso da Rede Unida: convidados defendem criação de uma frente ampla para 
proteger o SUS: https://bit.ly/34PSTTx  
 
CNS debate decretos que ameaçam saúde pública, direitos conquistados e espaços de 
participação da sociedade: https://bit.ly/3mHkQ5Y  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Webinar Proqualis: “Manejo seguro do paciente com Covid-19 após a alta da UTI”, dia 
04/11: https://bit.ly/38bLFey  
 
Edital para bolsas de pesquisa e inovação encerra inscrições amanhã (4): 
https://bit.ly/34RyfCw  
 
Presidente do Conass alerta para necessidade de manutenção de leitos de UTI e para 
retomada de discussão sobre estratégia de vacinação contra Covid-19: https://bit.ly/34RovId  
 
Todos pela Saúde vai investir no enfrentamento de novas epidemias: https://bit.ly/327BOTj  
 
Governo Federal investe mais de R$ 1,5 bilhão para fortalecer resposta à Covid-19 no 
Brasil: https://bit.ly/32amqFM  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Pesquisa Translacional em Fármacos e Medicamentos é tema de doutorado acadêmico: 
https://bit.ly/3epsiju  
 
Fiocruz inicia estudo multicêntrico sobre Covid-19: https://bit.ly/361OZWR  
 
Inovações no cuidado e prevenção do HIV/Aids são temas de seminário: 
https://bit.ly/3eotvHr  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Projetos preveem mudanças nas indicações de diretores de agências reguladoras: 
https://bit.ly/2TQLRYc  
 
Campanha Novembro Azul alerta para prevenção do câncer de próstata: 
https://bit.ly/3mRpMFF  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Academia NC Talks debate sobre prescrição eletrônica e mercado farma: 
https://bit.ly/34Um4oE  
 
IQVIA publica dados de mercado até setembro de 2020: https://bit.ly/3eloiQZ  
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Vigilância Ambiental investigará descarte de medicamentos em córrego: 
https://bit.ly/3mFR4P8  
 
Perda de biodiversidade ameaça acesso a medicamentos: https://glo.bo/2TQU92y  
 
Projeto que autoriza uso de medicamento à base de cannabis é aprovado na Câmara de 
Goiânia: https://bit.ly/327xtzv  
 
Aprovada posologia para descontinuação de tratamento com nilotinibe: https://bit.ly/3eltrs9  
 
Setor de farmácias de manipulação permanece em expansão: https://bit.ly/3jUGrpU  
 
CFF reduz valor da multa eleitoral para 10%: https://bit.ly/366fMlc  
 
Risco de automedicação deve ser divulgado nas farmácias e drogarias: 
https://bit.ly/2Gn86Sv  
 
Jornada Acadêmica em Farmácia da UEM recebe inscrições: https://bit.ly/34QYAAr  
 
São Leopoldo divulga calendários da Unidade Móvel de Saúde, Farmácia Móvel e Unidade 
Móvel de Vacinação para novembro: https://bit.ly/2I3QgES  
 
China dá exemplo de inovação com farmácias digitais: https://bit.ly/3mSx5gh  
- 
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