
Olá farmacêuticos, boa noite! 
 
💻📱  Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
quinta-feira, 19/11. 💊💉  Fiquem por dentro dos principais assuntos e mantenha-se 
bem informados. 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
IMSP oferece curso on-line para profissionais da saúde: https://bit.ly/2UK9H8K  
 
CFF lança folder de orientação de bombinha de pó seco unidose: https://bit.ly/36QacUi  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Saúde apresenta relatório com o monitoramento das vacinas em desenvolvimento contra a 
Covid-19: https://bit.ly/3kK5NqH  
 
Ministério da Saúde doa medicamentos e testes a países parceiros: https://bit.ly/3kGEhuk  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Consulta sobre produtos fronteira: confira os resultados: https://bit.ly/2UJPyQ8  
 
Anvisa publica manuais com orientações sobre pedidos de patentes: https://bit.ly/36UmLhp  
 
Resistência microbiana: saiba o que é e como evitar: https://bit.ly/32ZImUq  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Declaração conjunta sobre proteção de dados e privacidade na resposta COVID-19: 
https://bit.ly/36QPYK3  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
 
OPAS apoiará países a enfrentar desafios e custos de uma futura vacina contra a 
COVID-19: https://bit.ly/3kK6QH9  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
Ministério da Saúde mantém Práticas Integrativas Complementares vinculadas à Secretaria 
de Atenção Primária: https://bit.ly/3pNxTW6  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
“Como operar os sistemas de informação relacionados a AB?” é o tema da live que 
acontece na próxima quarta (25): https://bit.ly/3pHbvgN  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS 
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ANS define que recomposição do reajuste suspenso em 2020 será parcelada em 12 meses: 
https://bit.ly/2UJUyE8  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia promove o evento “24 horas pelo diabetes”: 
https://bit.ly/2UFtE0n  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Proposta susta resolução da Anvisa que proíbe uso do herbicida paraquate no País: 
https://bit.ly/38VCn6U  
 
Diagnóstico precoce da diabetes pode evitar cegueira, amputações e infartos, dizem 
especialistas: https://bit.ly/2UFucTZ  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Senado pode acompanhar autorização e distribuição de vacinas contra covid: 
https://bit.ly/2UHHcs7  
 
Senado participa de campanha pelo fim da violência contra a mulher: https://bit.ly/32Wxmab  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Varejo de farmácias: dois IPOs no ano e boas perspectivas de crescimento: 
https://bit.ly/38YP2Gg  
 
As 5 rotas de crescimento das farmácias: https://bit.ly/3fhx2rv  
 
Há vagas de farmacêutico e soldador no Sine de Três Barras: https://bit.ly/3pHqNCh  
 
REMÉDIO PARA CORONAVÍRUS: COMO FUNCIONA O BAMLANIVIMAB, PRIMEIRO 
MEDICAMENTO CRIADO ESPECIFICAMENTE PARA COVID-19: https://glo.bo/3nD4sUC  
 
Estudantes de Farmácia promovem ação social em São Caetano: https://bit.ly/330UAfx  
 
Jornada de Farmácia e Biomedicina URI destaca temas contemporâneos: 
https://bit.ly/3fgzvCT  
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