
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
💻📱  Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
terça-feira, 20/10. 💊💉  Mantenham-se atualizados.  
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Processo seletivo para Residência em Saúde aberto no DF: https://bit.ly/3jdM4in  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
SUS oferece gratuitamente órteses e próteses sob medida: https://bit.ly/37ki1n4  
 
Ministério da Saúde participa da Jornada Nacional de Imunizações: https://bit.ly/37r9grw  
 
Portaria define critérios de classificação para apresentação de projetos no âmbito do Pronon 
e do Pronas/PCD em 2020: https://bit.ly/2TaiYGd  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Dúvidas sobre doação de sangue? Veja o novo informativo: https://bit.ly/2FKczhO  
 
Anvisa contrata consultor para apoiar relatório de PDP: https://bit.ly/2TbQ34E  
 
Informe sobre reunião da Diretoria Colegiada da Anvisa: https://bit.ly/3m50Xpf  
 
Senado aprova indicados para diretoria da Anvisa: https://bit.ly/3jjpmpc  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Aplicativo WHO 2020 Global TB Report - agora disponível em inglês, francês e russo: 
https://bit.ly/3jck9PX  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
 
Em parceria com a Fundação da OMS, Kim Sledge e World We Want regravam canção “We 
Are Family” em um chamado global à solidariedade: https://bit.ly/31rETx5  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
Dia D: OPAS participa de mobilização para vacinar crianças e adolescentes no Brasil: 
https://bit.ly/3dKR0dq  
 
OPAS e hospitais privados do Brasil firmam acordo para reduzir mortalidade materna por 
hemorragia: https://bit.ly/3m7Gv6W  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
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Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/3jgjA7C  
- 
JORNAL DA USP 
 
Saúde Sem Complicações #35: Síndrome de Marfan não tem cura, mas é possível tratar os 
problemas decorrentes: https://bit.ly/2IPwGfN  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Drinks com álcool gel: conheça os riscos da ingestão de produtos à base de álcool 70%: 
https://bit.ly/3khsvav  
 
IFF/Fiocruz se reinventa para manter o cuidado durante a pandemia: https://bit.ly/3khsVO7  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Projeto obriga locais com equipamento de reconhecimento de digitais a ofertar álcool em 
gel: https://bit.ly/3obKjpG  
 
Comissão mista debate operacionalização da vacina contra a Covid-19: 
https://bit.ly/3m9d3hb  
- 
SENADO FEDERAL 
 
CAS aprova indicações para presidência e diretoria da Anvisa: https://bit.ly/2T8tBcH  
 
Seguem para o Plenário quatro indicações para a diretoria da Anvisa: https://bit.ly/2TarRj3  
 
CAS aprova diretores para a Anvisa; indicações vão ao Plenário: https://bit.ly/3jdpO8A  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Farmácias Nissei abrem processo seletivo para farmacêuticos: https://bit.ly/2IOdRcV  
 
Fundação Social do Trabalho tem vagas para biomédico, farmacêutico e dentista: 
https://bit.ly/31pDVBH  
 
Arrecadação de ICMS cresce pelo segundo mês seguido no Ceará: https://bit.ly/2IISObv  
 
Marketplace facilita compra e venda de maquinário usado de farmacêuticas: 
https://bit.ly/35dUnpy  
 
Medicamentos podem custar até 7 vezes mais caro entre farmácias em Campo Grande: 
https://bit.ly/31qExH5  
 
Faculdades particulares têm 1% de cursos com nota máxima no Enade 2019: 
https://bit.ly/34d34Ba  
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Gross lança medicamento para alívio rápido dos sintomas de varizes: https://bit.ly/3m3AuIt  
 
'Meramente ilustrativo', diz ministro da Ciência sobre gráfico sem dados usado em 
apresentação sobre medicamento: https://glo.bo/34egSeC  
 
Burnier: acordo de compra da vacina chinesa pelo Ministério da Saúde está 'praticamente 
fechado': https://glo.bo/3dQhM4s  
  
Medicamento pode reduzir em 95% carga viral da covid-19, diz ministro: https://bit.ly/31qkj0i  
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