
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
💻📱  Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
quinta-feira, 05/11. 💊💉  Fiquem por dentro dos principais assuntos.  
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Asma: tratamento incorreto pode gerar efeitos indesejados: https://bit.ly/3kWYRrj  
 
CFF analisa conceito Enade sobre cursos de Farmácia: https://bit.ly/3p05RGs  
 
Rádio News Farma 
 
CFF aprova novas regras para eleição de conselheiros: https://bit.ly/34XQExr  
 
CFF vota padronização do registro de consultórios farmacêuticos: https://bit.ly/3k1ckNi  
 
Instituições são credenciadas para cursos de aplicação de vacinas: https://bit.ly/3k1JoVJ  
 
Medicina Chinesa: CFF elabora requisitos para cursos livres: https://bit.ly/3l0bhyx  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Anvisa contrata consultor na área de produtos para a saúde: https://bit.ly/3p01rz3  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
A Assembleia Mundial da Saúde traça o curso para a resposta COVID-19 e as prioridades 
globais de saúde: https://bit.ly/38d9faQ  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
INSCRIÇÕES ABERTAS: Curso de Formação para Conselheiros de Saúde em Inovação e 
Acesso a Medicamentos: https://bit.ly/3mUJn7F  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Grupo Técnico prepara Reunião de Ministros da Saúde da CPLP: https://bit.ly/32fKDul  
 
PORTARIA GM Nº 3.008, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2020: https://bit.ly/32gyvJw  
- 
JORNAL DA USP 
 
Saúde Sem Complicações #37: Pessoas com vitiligo sofrem preconceito: 
https://bit.ly/38dq1GR  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS 
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Manutenção programada na infraestrutura de TI: https://bit.ly/38fmxnq  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Entrevista: Cristina Toscano comenta o acordo assinado entre a Fiocruz e AstraZeneca: 
https://bit.ly/2GuIfIm  
 
A busca pela vacina na Fiocruz: https://bit.ly/3euAf6G  
 
Mulheres e Covid-19 em destaque na programação da VideoSaúde em novembro: 
https://bit.ly/3erN025  
 
Covid-19: manejo seguro do paciente é tema de webinar: https://bit.ly/32dT898  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Farmácias móveis garantem prevenção à Covid-19 em municípios brasileiros: 
https://glo.bo/3519tzN  
 
Farmácias não precisarão aferir temperatura de clientes durante pandemia: 
https://bit.ly/3p2REs0  
 
Fiocruz anuncia cronograma de produção e distribuição da vacina de Oxford: 
https://glo.bo/38e6WEl  
 
Farmácia deve indenizar consumidora por erro em dosagem de remédio manipulado: 
https://bit.ly/3oTEZHU  
 
Farmácia de Alto Custo volta a entregar medicamentos na casa de pacientes: 
https://bit.ly/38rNkgr  
 
Medicamento para tratar Atrofia Muscular Espinhal pode ser isento de ICMS: 
https://bit.ly/3ew2FND  
 
Novo teste farmacogenômico demonstra com precisão medicamentos mais eficazes a cada 
indivíduo: https://bit.ly/364MVNW  
  
Medley vence o prêmio Top of Mind pelo quarto ano consecutivo: https://bit.ly/352XqlM  
 
GSK Consumer Healthcare apresenta campanha de Advil Mulher: https://bit.ly/3p3yPoy  
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