
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
💻📱  Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
quinta-feira, 29/10. 💊💉  Mantenham-se atualizados.  
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Farmacêutica fala sobre residências multiprofissionais da UFMG: https://bit.ly/37TYg5R  
 
Rádio News Farma 
 
Farmacêutica esclarece os mitos relacionados à asma: https://bit.ly/3jJwU4O  
 
Universidade do Pará abre inscrições para residência: https://bit.ly/2G94KT1  
 
Farmacêutico relata experiência em hospital de campanha: https://bit.ly/3my2xA1  
 
Vacina: Anvisa autoriza importação de matéria-prima da CoronaVac: https://bit.ly/3ecuPNB  
 
Combate a sífilis é ação prioritária para o Ministério da Saúde: https://bit.ly/3kFhtvH  
 
Saúde Primária: prazo de transição de financiamento é prorrogado: https://bit.ly/3jDnOGU  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Portarias definem critérios de classificação e teto de recursos para projetos no âmbito do 
Pronon e do Pronas/PCD em 2020: https://bit.ly/34Duikx  
 
Ministério da Saúde otimiza o credenciamento da Atenção Primária: https://bit.ly/2HIHXOz  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Webinar da Anvisa aborda seleção de termos do MedDRA: https://bit.ly/3kEogpG  
 
Justiça mantém proibição de aditivos em derivados do tabaco: https://bit.ly/3ebVjiu  
 
Participe do webinar da Anvisa sobre a CP 911/2020: https://bit.ly/35Oj7F0  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Jovens e intervenções de saúde digital: trabalhando juntos para projetar melhor: 
https://bit.ly/2TD9W4U  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
Brasil, Colômbia, Haiti e Honduras recebem prêmio por trabalho contra a malária nas 
Américas: https://bit.ly/34C9XfI  
- 
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CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
CNS realizará ato político em defesa da vida durante 14º Congresso Rede Unida neste 
sábado, 31/10: https://bit.ly/2JbxPOQ  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Sesapi orienta para os cuidados com o coronavírus no Dia dos Finados: 
https://bit.ly/3mAFl4o  
 
Secretária da Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde visita Conass: 
https://bit.ly/3oEEd1y  
 
Conass Informa n. 408/2020 – Relatório Final “Todos pela Saúde”: https://bit.ly/2TD2TJw  
 
PORTARIA SAES Nº 1.020, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020: https://bit.ly/2HIJVyr  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Legislação diária – 29/10/20: https://bit.ly/3jGkwSY  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
CD Fiocruz se reúne extraordinariamente nesta quinta (29/10): https://bit.ly/35LMgAP  
 
Fiocruz divulga contrato de encomenda tecnológica com a AstraZeneca: 
https://bit.ly/31VPNvo  
 
Pesquisa analisa o impacto da pandemia na saúde mental de trabalhadores essenciais: 
https://bit.ly/3kKsTOU  
 
Recebimento de recursos e encaminhamentos: https://bit.ly/37TgG6Q  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Telemedicina é tema do 'TV Senado Live' desta sexta: https://bit.ly/3mAGWao  
 
Paulo Guedes nega privatização do SUS: https://bit.ly/3jBGO8J  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Vitaminas são importantes para saúde dos obesos. Laboratório Gross lança suplemento 
para auxiliar população: https://bit.ly/3jFSjMb  
 
Teuto lança genérico que atua no tratamento da dor neuropática: https://bit.ly/2GdJJGY  
 
Reflexos da decisão do STF sobre tributação das farmácias de manipulação: 
https://bit.ly/31U0TRw  
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Os segredos para formar líderes nas farmácias: https://bit.ly/2TD4qPM  
 
Prefeitura de Toropi-RS abre seleção para Farmacêutico: https://bit.ly/2TBFHLK  
 
Farmacêutico mobiliza cidade para confecção de máscaras e aventais cirúrgicos: 
https://glo.bo/3jEvCYM  
 

https://bit.ly/2TD4qPM
https://bit.ly/2TBFHLK
https://glo.bo/3jEvCYM

