
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
💻📱  Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
quinta-feira, 22/10. 💊💉  Mantenham-se atualizados.  
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Farmácias móveis garantem prevenção à Covid-19 em municípios brasileiros: 
https://bit.ly/3mgNTNJ  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Desempenho da Atenção Primária à Saúde no Brasil é alvo de pesquisa inédita: 
https://bit.ly/37tPlYH  
 
Saúde cria Comissão de Propriedade Intelectual: https://bit.ly/2Td5UzY  
 
Postos de vacinação seguem medidas de segurança contra a Covid-19: 
https://bit.ly/3dS6PPF  
 
Saúde prepara ações para controle do excesso de peso e da obesidade: 
https://bit.ly/2ThqjnC  
 
Ministério da Saúde presta esclarecimentos sobre possível aquisição de doses da vacina 
Butantan-Sinovac: https://bit.ly/3dLmaSe  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Prorrogado o prazo das Consultas Públicas 911 e 912: https://bit.ly/35gxeTi  
 
Anvisa recebe visita de cortesia de comitiva do governo de SP: https://bit.ly/3dRDXr0  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Novo estudo 31 / A5349 sobre o tratamento da tuberculose suscetível a medicamentos: 
https://bit.ly/34mG7f7  
 
Declaração do Vigésimo Sexto Comitê de Emergência de RSI da Pólio: 
https://bit.ly/34kpmRB  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
 
Trabalho para desenvolver vacina contra COVID-19 é mais rápido do que nunca, mas 
processos de segurança e eficácia permanecem os mesmos, afirma OPAS: 
https://bit.ly/3kh3n3w  
 
OMS faz chamado às inscrições no 2º Festival de Cinema “Saúde para Todos”: 
https://bit.ly/31v86qW  
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- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
ONU alerta: uma em cada seis crianças vive em extrema pobreza, número deve aumentar 
durante a pandemia: https://bit.ly/31xffqQ  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
CNS planeja realização da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental em 2021: 
https://bit.ly/3kkBx6s  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Sesab recomenda intensificação das ações de combate à sífilis: https://bit.ly/37DAb34  
 
Possíveis casos de reinfecção por Covid-19 devem ser investigados: https://bit.ly/37yaVLU  
 
Viviane Rocha é homenageada por Secretaria de Saúde de SC: https://bit.ly/3mdGG0J  
 
Nota à Imprensa – Vacina Covid-19: https://bit.ly/3kmAZgu  
 
Paciente-Testemunho: https://bit.ly/2TkTlSY  
 
PORTARIA GM Nº 2.907, DE 21 DE OUTUBRO DE 2020: https://bit.ly/2TgK5zt  
 
PORTARIA GM Nº 2.901, DE 21 DE OUTUBRO DE 2020: https://bit.ly/34ipkK4  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS 
 
ANS divulga nova edição do Boletim Covid-19: https://bit.ly/31xdLwV  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Nota informativa: Componente Desempenho – financiamento para AB nos municípios: 
https://bit.ly/3odzRy2  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Vitrine Tecnológica em Covid-19 reúne ações do IOC/Fiocruz contra o vírus: 
https://bit.ly/3ju0Thf  
 
Lançado guia sobre biodiversidade e Covid-19: https://bit.ly/3kns0eS  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Senador Arolde de Oliveira morre aos 83 anos, vítima de Covid-19: https://bit.ly/3ofrLF6  
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Proposta regulamenta telemedicina em casos de calamidade pública ou quarentena: 
https://bit.ly/3kmyMle  
 
Queimadas na Amazônia provocaram duas mil internações no SUS em 2019, aponta 
relatório: https://bit.ly/2TnHuUd  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Projeto classifica educação em Libras e português para surdos como modalidade de ensino: 
https://bit.ly/3kl9fJf  
 
Morre, vítima de covid-19, o senador Arolde de Oliveira: https://bit.ly/3kyjtWs  
 
Senadores criticam governo por recuar na compra da vacina CoronaVac: 
https://bit.ly/3dQsNTq  
 
Wellington Fagundes: Não há registro de animais transmitindo covid-19 para humanos: 
https://bit.ly/3klQbKB  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
STF decide que ICMS será tributo associado à manipulação de medicamentos: 
https://bit.ly/3mepisJ  
 
Polícia prende 10 e fecha oito farmácias no Rio que seriam usadas pela milícia para lavar 
dinheiro: https://glo.bo/3dNHpTn  
 
Nitazoxanida reduz carga viral de pacientes com covid-19: https://bit.ly/37tIkas  
 
Prefeitura informa sobre funcionamento da Farmácia Central e Fármácia do NASF Pasin, 
em Pinda: https://bit.ly/2HvMSCo  
 
Como identificar alergia a medicamentos em crianças: https://bit.ly/35mNVga  
 
Descarte incorreto de medicamentos traz riscos para saúde: https://bit.ly/2HpYFlt  
 
Extrafarma abre 50 vagas em São Luís: https://bit.ly/34jaz9G  
 
A Nossa Drogaria promove projeto de arrecadação de recursos para INCAvoluntário: 
https://bit.ly/3og7Upi  
 
Estudo global mostra reputação da indústria farmacêutica antes e durante pandemia: 
https://bit.ly/2J04DKR  
- 
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