
Boa noite, farmacêuticos!  
 
💻📱  Este é o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
quinta-feira, 15/10. 💊💉  Acompanhem e fiquem atualizados. 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Rádio News Farma 
 
Testes da vacina da Johnson & Johnson's são interrompidos: https://bit.ly/3iZCu2M  
 
OMS: Brasil não deve ter vacinação em massa em 2021: https://bit.ly/2H4SnrJ  
 
Britânicos recebem mal novas medidas contra a Covid-19: https://bit.ly/3lQMk8R  
 
Teste rápido da Covid-19 deve revolucionar gestão da epidemia: https://bit.ly/31csOf5  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Ministério da Saúde prevê 140 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 no primeiro 
semestre de 2021: https://bit.ly/3k2IXeH  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Participe do Webinar da Anvisa sobre serviços de hemoterapia: https://bit.ly/2SVseh8  
 
Bulário Eletrônico da Anvisa em manutenção: https://bit.ly/2FxcTk3  
 
Alterados protocolos em processos administrativos da Anvisa: https://bit.ly/2FAsn6S  
 
Anvisa registra novo medicamento para tratamento de AME: https://bit.ly/34XONHK  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Solicitação de artigos do boletim da OMS: Ciências comportamentais e sociais para uma 
saúde melhor: https://bit.ly/3iXZ7V7  
 
A OMS nomeia co-presidentes da Comissão Independente sobre a má conduta sexual 
durante a resposta ao Ebola em Kivu do Norte e Ituri, na República Democrática do Congo: 
https://bit.ly/3dtheBe  
 
Novo manual de pesquisa eletrônica ajuda os países a combater as deficiências de 
micronutrientes: https://bit.ly/2HbLcNV  
 
OMS e "Doc McStuffins" da Disney Junior se unem para lembrar as crianças de lavar as 
mãos: https://bit.ly/3nW1dsc  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE - OPAS 
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Novos testes rápidos de antígeno podem transformar resposta à COVID-19 nas Américas: 
https://bit.ly/3dtNSCC  
 
Progresso global no combate à tuberculose está em risco, afirma OMS: 
https://bit.ly/2T9PM2h  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS  
 
“A integração entre vigilância em Saúde e Atenção Básica é condição essencial”, afirma 
presidente do CNS em debate com gestores da Saúde: https://bit.ly/3786bw9  
- 
JORNAL DA USP 
 
Professor da USP São Carlos cria novo protótipo de ventilador pulmonar de baixo custo: 
https://bit.ly/3iUWzao 
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Comissão Eleitoral informa sobre homologação de candidaturas: https://bit.ly/3j2rMs0 
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Sancionada lei que prorroga contratos de trabalho de hospitais federais no RJ: 
https://bit.ly/3lN3Tqm  
 
Projeto garante a diabéticos direito de medir glicose em locais públicos: 
https://bit.ly/3jWDUw9  
 
Projeto assegura vacinação de adolescentes contra HPV em 2021: https://bit.ly/378OCvZ  
 
Projeto equipara, para fins legais, pacientes transplantados a pessoas com deficiência: 
https://bit.ly/3k2x6NF  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Dia do Professor completa 57 anos com desafios para a categoria: https://bit.ly/3iXTgiN  
 
OMS: grupos de risco devem ter prioridade para futura vacina contra covid-19: 
https://bit.ly/2SXAxta  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Medicamento para gripe se mostrou promissor contra covid-19 em hamsters: 
https://bit.ly/345Cj1L  
 
Utilidade pública e coronavírus: Polo farmacêutico no Santa Regina está em funcionamento: 
https://bit.ly/3nT5qNt  
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Farmacêuticos de São Paulo podem prescrever anti-HIV: https://bit.ly/3k6Guje  
 
Eurofarma, muito mais do que uma farmacêutica: https://bit.ly/3nWspHB  
 
O importante papel do farmacêutico no cenário da pandemia: https://glo.bo/3lNxpwb  
 
Aché inaugura biblioteca infantil no Hospital Geral do Grajaú: https://bit.ly/354QRh6  
 
Buscas por empresas farmacêuticas aumentou 20% em 2020: https://bit.ly/3j5cTp0  
 
Farmácia vendia medicamentos vencidos no Centro de Niterói: https://bit.ly/3dsCOpz  
- 
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