
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
💻📱  Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
quarta-feira, 28/10. 💊💉  Mantenham-se atualizados.  
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Farmácia hospitalar adota atendimento farmacoterapêutico remoto: https://bit.ly/3kxpmDs  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Brasil avança no enfrentamento à sífilis: https://bit.ly/3mwg3EA  
 
Cadastro de brasileiros na Atenção Primária tem etapa de transição prorrogada: 
https://bit.ly/2Jg5WW3  
 
Mulheres indígenas recebem orientações sobre câncer de mama e colo de útero nas 
aldeias: https://bit.ly/3e3b3UG  
 
Portaria de interrupção de gravidez em casos de violência sexual visa preservar vítimas: 
https://bit.ly/34DhBXf  
 
Ministério da Saúde alerta sobre uso de máscara e protetores faciais em crianças de até 2 
anos: https://bit.ly/34DhE5n  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Falhas no sistema de peticionamento das Licenças de Importação: https://bit.ly/35JQp8f  
 
Mudança no ponto facultativo do Dia do Servidor Público: https://bit.ly/3msoj8o  
 
Anvisa publica relatório de inspeção internacional de IFAs: https://bit.ly/2TuFObR  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Ahmedabad lida com a transmissão COVID-19 com proibição de produtos de tabaco sem 
fumaça e cuspidas em público: https://bit.ly/3mxUO5k  
 
Os microônibus públicos do Quênia ajudam a divulgar a mensagem de prevenção 
COVID-19: https://bit.ly/2Tug9zW  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 
 
Fundo de População da ONU lança edital de apoio a projetos da sociedade civil: 
https://bit.ly/35LipZc  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
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BiblioCovid: Doenças crônicas da população idosa e Covid-19 é tema da edição de outubro: 
https://bit.ly/3kDb3NR  
 
Abertas as inscrições para o II Encontro de Regulação em Saúde da Rede Ebserh: 
https://bit.ly/3jG7xAJ  
 
PORTARIA GM Nº 2.958, DE 26 DE OUTUBRO DE 2020: https://bit.ly/34yvmX8  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Projeto anula inclusão de unidades básicas do SUS em programa de privatização do 
governo: https://bit.ly/3jIxKPu  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Doutorando em Química na UFU desenvolve sensor utilizando canete 3D: 
https://bit.ly/34zneW7  
 
Há 29 anos na capital, DrogaCare inova com formulações que atendem toda família: 
https://glo.bo/31S8f81  
 
Farmácia de Brasília se torna a primeira com licença para a manipulação de substâncias 
SBIT: https://bit.ly/3e8oPpk  
 
Hospital Leonardo da Vinci terá seleção para 662 vagas para ampla concorrência: 
https://bit.ly/37Qb3Gr  
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