
Olá farmacêuticos, boa tarde! 
 
💻📱 Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta              
sexta-feira, 20/11. 💊💉 Fiquem por dentro dos principais assuntos e mantenha-se           
bem informados. Aproveitem o final de semana! 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Inscrições abertas para o evento virtual "Farmácia na Era da Disrupção":           
https://bit.ly/36WXXVN  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Governo Federal reforça atendimento para indígenas do DSEI Guamá-Tocantins:         
https://bit.ly/3kTZLDX  
 
Protocolo de Diabete Melito tipo 2 é publicado após recomendação da Conitec:            
https://bit.ly/2ULZDw0  
 
Ministério da Saúde prepara estratégia de vacinação contra a Covid-19:          
https://bit.ly/2IUkUBb  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Processos são redistribuídos aos novos diretores da Anvisa: https://bit.ly/32YVLw3  
 
Pandemia pode aumentar o risco de resistência microbiana: https://bit.ly/3m2zvIU  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
A OMS recomenda contra o uso de remdesivir em pacientes com COVID-19:            
https://bit.ly/35NPqoX  
 
A OMS e outras partes interessadas unem forças para acelerar o acesso a diagnósticos e               
medicamentos pediátricos eficazes para HIV e tuberculose: https://bit.ly/2HjRKe1  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
 
Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes da OMS desaconselha uso de remdesivir para            
COVID-19: https://bit.ly/3lTwDOE  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Conass e Conasems realizam primeiro seminário conjunto: https://bit.ly/334KXwl  
 
PORTARIA GAB/SGTES Nº 8, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020: https://bit.ly/2IRQpLZ  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
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Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/35NU0Un  
 
Conass e Conasems realizam primeiro seminário conjunto: https://bit.ly/2IMRnJM  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Iluminação azul do Congresso será estendida até domingo pela prevenção do diabetes:            
https://bit.ly/2ULqh80  
 
Câmara celebra o Dia da Consciência Negra com a mostra virtual "Saúde Preta Importa":              
https://bit.ly/3nLAWfh  
 
Fiocruz faz balanço de atuação na pandemia na próxima quarta-feira: https://bit.ly/35M3M9i  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Davi prorroga MP que libera R$ 2,5 bilhões para vacinas contra coronavírus:            
https://bit.ly/35MEkAE  
 
Associações médicas farão maratona on-line pela prevenção do diabetes:         
https://bit.ly/35Qik7X  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Varejo de farmácias: dois IPOs no ano e perspectivas de crescimento:           
https://bit.ly/2UK5S3h  
 
Farmacêutica coordena realização de testes de Covid-19 no Núcleo de Pesquisa em            
Inovação Terapêutica da UFPE: https://glo.bo/3fiSfS0  
 
Criança brasiliense recebeu medicação milionária nesta quinta (19): https://bit.ly/3lQKaGy  
 
Remédio para artrite ameniza casos graves de pacientes com covid-19: https://bit.ly/2ISylRJ  
 
Em Criciúma: distribuição de medicamentos segue normal mesmo com a pandemia:           
https://bit.ly/3lSjPbf  
 
Do balcão da farmácia, Zé conquistou um gabinete na Câmara de Campo Grande:             
https://bit.ly/3nFy03W  
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