
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
💻📱  Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
sexta-feira, 06/11. 💊💉  Fiquem por dentro dos principais assuntos. Aproveitem o 
final de semana!  
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Rádio News Farma 
 
Aberta consulta pública para incorporar medicamento no SUS: 
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50187  
 
Primeiros resultados de testes da vacina de Oxford saem em um mês: 
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50189  
 
Vidas perdidas para Covid-19 poderiam gerar R$ 36 bilhões: 
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50188  
 
Estudo revela alto consumo de álcool impróprio para esterilização: 
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50190  
 
Resolução do CFF sobre ozonioterapia passa por revisão: 
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50185  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Ministério da Saúde trabalha para estabelecer sistema interno após identificação de vírus: 
https://bit.ly/3oWzOqG  
 
Pacientes compartilham experiências do diagnóstico e do tratamento do câncer de boca no 
SUS: https://bit.ly/2TYsv3F  
 
Saúde detalha a relator acordo para compra de vacina contra a Covid-19: 
https://bit.ly/3mZGKBM  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Anvisa aprova pesquisa com células-tronco para Covid-19: https://bit.ly/3p79Dxx  
 
Participe do simpósio sobre gestão da qualidade no SNVS: https://bit.ly/2GxFshB  
 
Tuberculose e Covid-19: saiba mais sobre medidas preventivas: https://bit.ly/36dvzyz  
 
Webinar da Anvisa aborda suplementos alimentares: https://bit.ly/3mZ9R82  
 
Ingredientes de produtos deverão constar em língua portuguesa: https://bit.ly/3k5ryAY  
- 

http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50187
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50189
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50188
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50190
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50185
https://bit.ly/3oWzOqG
https://bit.ly/2TYsv3F
https://bit.ly/3mZGKBM
https://bit.ly/3p79Dxx
https://bit.ly/2GxFshB
https://bit.ly/36dvzyz
https://bit.ly/3mZ9R82
https://bit.ly/3k5ryAY


ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Como a OMS está trabalhando para rastrear o reservatório animal do vírus SARS-CoV-2: 
https://bit.ly/3k7hsj4  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
 
Países estão falhando na implementação de serviços de saúde mental durante pandemia 
de COVID-19: https://bit.ly/353Pfp3  
 
BIREME/OPAS lança mapas de evidências sobre aplicabilidade clínica das práticas 
integrativas e complementares de saúde: https://bit.ly/2TZd3nJ  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
ONU convida brasileira que mapeou genomas do primeiro caso de COVID-19 na América 
Latina a mostrar bastidores de pesquisas: https://bit.ly/38uQ38T  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Prorrogadas as inscrições para bolsas de pesquisa e inovação na Saúde: 
https://bit.ly/3ew1vlk  
 
Governo de Minas anuncia desenvolvimento de soro contra a covid-19: https://bit.ly/2JJIMrl  
 
Criado no Ceará, capacete Elmo reduz em 60% necessidade de internação em leitos de 
UTI: https://bit.ly/3p0XeeB  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Legislação Diária Nacional – 06/11/2020: https://bit.ly/2IeSBgg  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
INI abre inscrições para o programa de Residência Médica: https://bit.ly/3l624oD  
 
Eleições 2020 - Notificações e respostas oficiais dos candidatos e da Comissão Eleitoral 
durante o processo eleitoral: https://bit.ly/2JAXjW4  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS 
 
Novembro Azul: mês de conscientização sobre a saúde do homem: https://bit.ly/3k4OeBz  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Projeto suspende ajustes de preços de medicamentos em casos de pandemia: 
https://bit.ly/356aZ3T  
- 
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NOTÍCIAS GERAIS 
 
Vida Saudável fala sobre o papel do farmacêutico clínico e seu trabalho durante a 
pandemia: https://bit.ly/2GxLDCi  
 
Farmácia no quintal: https://bit.ly/3eFkdqY  
 
Programas de desconto em remédios trazem economia para consumidor: 
https://bit.ly/3eA0l8k  
 
Preço de medicamentos aos hospitais recua 0,11% em outubro: https://bit.ly/3mVqphp  
 
Monitoramento semanal dos medicamentos do Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica - 06/11/2020: https://bit.ly/32jv8kV  
 
Dr. Pessoa é denunciado ao MPE por suspeita de participar de comício com Covid-19 em 
Teresina: https://glo.bo/3l6zFyu  
 
Janssen retoma no Brasil estudo clínico de Fase 3 de possível vacina contra Covid-19: 
https://bit.ly/353Dv5T  
 
Bayer adquire a Askelepios BioPharmaceutical para ampliar base de inovação em terapias 
gênicas e celulares: https://bit.ly/38dMGmu  
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