
Boa tarde, farmacêuticos!  
 
💻📱  *Este é o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
quarta-feira, 14/10. 💊💉  Acompanhem e fiquem atualizados. 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Ambulatório de Cuidado Farmacêutico da UFPB reduz depressão e ansiedade entre 
pacientes atendidos: https://bit.ly/2SVmGU8  
 
Rádio News Farma 
 
Revista internacional publica pesquisa de farmacêuticos do Brasil: https://bit.ly/3nR1L2Q  
 
Anvisa prorroga prazos das consultas públicas 911 e 912: https://bit.ly/2FxIgLk  
 
Pandemia traz desafios para o controle de doenças crônicas: https://bit.ly/3dryEOu  
 
Ministério da Saúde oferece curso de assistência farmacêutica: https://bit.ly/3nT3epl  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Servidor da Anvisa recebe prêmio da ABNT: https://bit.ly/3iXZXkI  
 
Anvisa realiza pesquisa de satisfação: https://bit.ly/312mcjm  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Impacto do COVID-19 nos meios de subsistência das pessoas, sua saúde e nossos 
sistemas alimentares: https://bit.ly/33UPVfS  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
 
OPAS realiza com município de São Paulo treinamento para equipes dos Centros de 
Cidadania LGBTI durante pandemia da COVID-19: https://bit.ly/33X7rAf  
 
Missão COVID-19: OPAS e estado do Mato Grosso do Sul trocam experiências: 
https://bit.ly/3lJ6SQD  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
CNS considera retrocesso decreto que estimula segregação de pessoas com deficiência do 
ensino regular: https://bit.ly/3k2Pypi  
 
Após demissão em massa em Porto Alegre, CNS recomenda medidas de proteção ao 
trabalho no SUS: https://bit.ly/3doUySC  
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CNS confirma que houve lentidão na utilização de recurso para enfrentar a Covid-19: 
https://bit.ly/350A3Il  
 
Inscrições abertas: CNS participará de encontro em defesa do SUS organizado pela USP: 
https://bit.ly/33ZhuVD  
 
Colóquio discutirá impactos do novo financiamento da Atenção Primária no SUS: 
https://bit.ly/2SQlOzY  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Sesau pretende fortalecer o modelo de gestão com foco em resultados: 
https://bit.ly/33VrJdh  
 
Sesa debate metas e desafios para o controle da sífilis no Paraná: https://bit.ly/3lXAfir  
 
SES recebe comitiva de especialistas da OPAS para avaliar ações de combate à Covid-19: 
https://bit.ly/3nNRDrq  
 
Missão COVID-19: OPAS e estado do Mato Grosso do Sul trocam experiências: 
https://bit.ly/3iYc6pU  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/350Eoei  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR- ANS 
 
536ª Reunião da Diretoria Colegiada: https://bit.ly/313Kh9s  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Projeto prevê que plano cubra exame solicitado por fisioterapeuta: https://bit.ly/2H8OHEP  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Supervisor(a) de Produção – Farmacêutico – Sênior: https://bit.ly/3lDA5fQ  
 
Farmacêutica alemã tem novo gerente regional no Brasil: https://bit.ly/3nSs9t9  
 
Panvel compra outra rede de farmácias do RS: https://bit.ly/3lKjTcx  
 
Attive é a 1ª farmácia de manipulação do Brasil a oferecer vacinação: https://bit.ly/3iZexIA  
 
Cachoeirinha divulga pontos da farmácia móvel nesta semana: https://bit.ly/2H5JP3g  
 
Por que temos poucos testes de medicamentos em gestantes?: https://bit.ly/3lOsB9E  
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Controle do estresse, o primeiro passo para uma vida saudável: https://bit.ly/34VSRIG  
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