
Olá farmacêuticos, boa tarde! 
 
💻📱  Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
quarta-feira, 11/11. 💊💉  Fiquem por dentro dos principais assuntos. 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Infarma: artigos mais acessados do mês: https://bit.ly/2GR2iB0  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Saúde abre consulta pública sobre medicamento para o tratamento da hanseníase: 
https://bit.ly/3pmk1Sr  
 
Campanha incentiva homens a cuidarem da saúde de forma integral: https://bit.ly/35ocpa5  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Anvisa altera norma sobre apresentação de documentos: https://bit.ly/32CI31L  
 
Anvisa atualiza lista de Denominações Comuns Brasileiras: https://bit.ly/3njMPJ9  
 
Suplementos alimentares: Anvisa publica instrução normativa: https://bit.ly/3li9NzU  
 
Anvisa autoriza retomada do estudo da CoronaVac: https://bit.ly/38yks5T  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
2021 designado como o Ano Internacional dos Trabalhadores de Saúde e Cuidados: 
https://bit.ly/3pn47qE  
 
73ª Assembleia Mundial da Saúde definida para fortalecer a preparação para emergências 
de saúde: https://bit.ly/38v8FFD  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
Assembleia Mundial da Saúde: países devem adotar resolução para fortalecer a preparação 
para emergências de saúde: https://bit.ly/2Ii0IZR  
 
UNICEF leva ajuda emergencial aos amapaenses: https://bit.ly/3ngdAhW  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
ARTIGO: “Covid-19: Por que a participação social é vital para decisões na esfera pública?”, 
por Fernando Pigatto: https://bit.ly/35o5iyq  
 
Conep defende continuidade de estudos clínicos com Coronavac, suspensos ontem (9/11): 
https://bit.ly/36u4g2T  
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CNS publica moção de apoio à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 
no SUS: https://bit.ly/3plIXJt  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/2UfhvPq  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Hackathon Fiocruz apresenta soluções digitais voltadas para saúde: https://bit.ly/3lmVZnR  
 
Covid-19: Fiocruz AM publica nota técnica sobre a situação epidemiológica do estado: 
https://bit.ly/3piPq8f  
 
Esporotricose: INI/Fiocruz promove encontro com especialistas: https://bit.ly/36uMLPY  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Prédio do Congresso recebe projeção para lembrar campanha contra câncer de próstata: 
https://bit.ly/2Ui8s05  
 
Comissão mista deve ouvir Anvisa, Butantan e Aneel na sexta-feira: https://bit.ly/3ngIXJ3  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Senadores condenam declarações de Bolsonaro sobre covid-19 e EUA: 
https://bit.ly/3ePP4kt  
 
Comissão vai ouvir Anvisa e Instituto Butantan sobre vacina: https://bit.ly/3piRdtZ  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Indústria farmacêutica teme guerra política por vacina da Covid-19: https://bit.ly/3lqMdkz  
 
Brasil pode sofrer com a falta do anticoagulante Heparina: https://bit.ly/2IqhKVq  
 
Governo do RN convoca mais 160 profissionais de saúde: https://glo.bo/2IxnxIr  
 
Juiz isenta de multa farmácia acusada de reter CTPS de aprendiz durante a pandemia: 
https://bit.ly/3nealHv  
 
Mmedicamentos poderão ser descartados em qualquer farmácia ou drogaria: 
https://bit.ly/3n7C8cO  
 
Aluna do curso de Farmácia conquista primeiro lugar em congresso nacional: 
https://bit.ly/32AGZvn  
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Busca por teste para Covid-19 em farmácias de Minas dobra em 3 meses: 
https://bit.ly/2Ukdsl2  
 
Mortes por doenças cardiovasculares sobem durante pandemia: https://bit.ly/3neaVoF  
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