
Olá conselheiros, boa tarde! 
 
💻📱  Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
quarta-feira, 18/11. 💊💉  Fiquem por dentro dos principais assuntos e mantenha-se 
bem informados. 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Crescem os registros de casos positivos de Covid-19 em Curitiba: https://bit.ly/3nxNxmr  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Novo teste de detecção da tuberculose é incorporado ao SUS: https://bit.ly/32YVNE5  
 
No Brasil, maioria dos pacientes com hipertensão e diabetes faz acompanhamento de 
saúde no SUS: https://bit.ly/32XONaC  
 
Ministério da Saúde reforça atendimento no DSEI Kayapó em Mato Grosso: 
https://bit.ly/3pJ268m  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Anvisa realiza reunião sobre vacina Sputnik V: https://bit.ly/2INEZcm  
 
OMS mobiliza países contra resistência microbiana: https://bit.ly/3pEI6E0  
 
Anvisa tem nova modalidade de pagamento de taxas on-line: https://bit.ly/2UBRGcD  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Seu direito a um mundo melhor: https://bit.ly/32VeGIb  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
Chefe da ONU Mulheres envia carta a governos sobre fim da violência de gênero: 
https://bit.ly/3fdXulP  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
Ato Público: CNS e outras instituições cobram instalação de comissão no Congresso que 
definirá orçamento para 2021: https://bit.ly/32W5oeS  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Projeto obriga plano de saúde a cobrir tratamento especial para paciente com autismo: 
https://bit.ly/35FSy6a  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
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UFSJ em Divinópolis realiza pesquisa sobre medicamentos sem comprovação científica e 
que prometem a cura da Covid-19: https://glo.bo/372FPu3  
 
Pesquisadores recrutam voluntários para teste de vacina contra Covid-19 em Cuiabá: 
https://glo.bo/32Vdt3v  
 
Projeto Farmácia Viva é implantado em Bragança Paulista: https://bit.ly/2Kl9B5r  
 
Benefícios do vinho para os rins: https://bit.ly/3kNii4N  
 
Raul Gil está internado com inflamação no intestino: 'Tomei uma farmácia': 
https://bit.ly/3fo17Gh  
 
Governo do Paraná retira ICMS do medicamento mais caro do mundo usado no tratamento 
da Atrofia Muscular Espinhal (AME): https://glo.bo/3pO4dIr  
 
Hospital Regional do Sudeste do Pará estimula o descarte correto de medicamentos: 
https://bit.ly/3nBHgpP  
 
Vacina da Pfizer e BioNTech contra Covid conclui estudos da fase 3 e demonstra 95% de 
eficácia: https://bit.ly/36Rq7Sp  
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