
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
💻📱  Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
quarta-feira, 04/11. 💊💉  Fiquem atualizados.  
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Pesquisadores criam novo método de diagnóstico do câncer: https://bit.ly/2GrL2lB  
 
Farmacêutica coordena realização de testes de Covid-19 no Núcleo de Pesquisa em 
Inovação Terapêutica da UFPE: https://bit.ly/3kYAyt9  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Saúde prorroga habilitação de 372 leitos de UTI exclusivos para Covid: 
https://bit.ly/363dwuW  
 
Saúde abre consulta pública para incorporar medicamento que trata a hipofosfatemia: 
https://bit.ly/34YTfqM  
 
Saúde avalia a incorporação do Spinraza®  para a AME tipos II e III:  https://bit.ly/388Hn7F  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Produtos de terapias avançadas: confira os códigos de assunto: https://bit.ly/3mSQAoV  
 
Anvisa prorroga prazo para envio de contribuições ao Guia 16: https://bit.ly/3mM4s4a  
 
Anvisa esclarece sobre uso de ozônio como desinfetante: https://bit.ly/3oVl7Ee  
 
Acompanhe a 20ª Reunião da Diretoria Colegiada da Anvisa: https://bit.ly/2TRV3eX  
 
Confira os novos códigos de assunto da farmacovigilância: https://bit.ly/2TTtdis  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
A OMS publica uma série de perfis sobre mudanças climáticas e saúde em estados 
insulares: https://bit.ly/2JClIuv  
- 
JORNAL DA USP 
 
Pílula Farmacêutica #49: Tratamento para a AME deve começar logo no primeiro ano de 
vida: https://bit.ly/3jR2spu  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
Vacinas comprovadamente eficazes, disponíveis no mercado, devem ser incorporadas ao 
Programa de Imunização, recomenda CNS: https://bit.ly/3erG9pk  
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Ocupação preta: CNS realiza ciclo de debates sobre Equidade e Saúde durante mês de 
novembro: https://bit.ly/365z9uq  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Legislação Diária Nacional – 04/11/2020: https://bit.ly/32au9Ua  
- 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA - SBI 
 
Como a máscara protege: https://bit.ly/38gR4RP  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Congresso recebe iluminação especial como alerta para a prevenção ao câncer de próstata: 
https://bit.ly/36iSpF9  
 
Proposta obriga que embalagens informem sobre riscos à saúde provocados por álcool, 
açúcar e glúten: https://bit.ly/2GqH2Sn  
 
Projeto garante assistência integral a pacientes de Covid-19, mesmo após alta hospitalar: 
https://bit.ly/3290ESz  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Davi acredita que governo federal vai centralizar vacinação contra covid-19: 
https://bit.ly/38aLSib  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
O que a prescrição eletrônica significa para o mercado farmacêutico?: https://bit.ly/3l9NEDG  
 
Produção industrial cresce 2,6% em setembro e recupera patamar pré-pandemia, diz IBGE: 
https://glo.bo/2HUX3B2  
 
Vereadores aprovam 'Farmácia PET': https://bit.ly/34WSSgM  
 
Hospital Regional de São Luís dos Montes Belos é referência em atendimento à população: 
https://bit.ly/2HTXMlZ  
 
O primeiro medicamento feito em laboratório foi um anestésico: https://bit.ly/3kWUIDD  
 
Ex-vereadora é suspeita de despachar caixas de medicamentos como mamadeiras em 
ônibus interestadual: https://glo.bo/34Tphod  
 
Confira 3 dicas sobre a importância de cuidar da pele após os 30 anos: 
https://bit.ly/3518TSV  
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