
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
Este é o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta sexta-feira, 
02/10. Acompanhem e mantenham-se atualizados. Aproveitem o final de semana! 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Veja instruções para uso de inalador de pó seco: https://bit.ly/3l6Pu7Z  
 
Rádio News Farma 
 
Maioria dos idosos no País depende exclusivamente do SUS: https://bit.ly/3nfP3Km  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Covid-19: Anvisa revisa dados de mais uma vacina: https://bit.ly/3jslO4R  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
Crianças e adolescentes devem se vacinar contra poliomelite e outras doenças a partir de 5 
de outubro: https://bit.ly/3iq5kcn  
 
Painel Conass sobre Covid-19 no Brasil chega a 200 milhões de acessos em 184 países: 
https://bit.ly/3nafUrn  
 
Fragilização de políticas de alimentação e nutrição potencializam Covid-19, dizem 
especialistas em live do CNS: https://bit.ly/33kKIhb  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Líderes mundiais e celebridades se juntarão ao Grande Evento da OMS para Saúde Mental 
em 10 de outubro: https://bit.ly/30pUyMS  
 
O melhor momento para prevenir a próxima pandemia é agora: países unem vozes para 
melhor preparação para emergências: https://bit.ly/2GrZvxB  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
UNAIDS lamenta morte de Timothy Brown, o 'paciente de Berlim': https://bit.ly/36v3gNJ  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Legislação diária nacional: https://bit.ly/36so8Fy  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
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Pesquisadores registram os efeitos da infecção pelo Covid-19 nas células: 
https://bit.ly/3jtbb1C  
 
Pesquisa aponta que índice de aleitamento materno aumentou nas últimas décadas: 
https://bit.ly/2GvChXy  
 
Covid-19: cronograma da vacina será mantido com bons resultados em estudos clínicos: 
https://bit.ly/3jp4XA5  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS 
 
ANS disponibiliza Painel de Precificação em novo formato: https://bit.ly/3iquMON  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Comissão avalia adesão do Brasil a aliança global para desenvolver vacina contra Covid-19: 
https://bit.ly/3jl11Aa  
 
Debate comemora Dia Mundial do Coração: https://bit.ly/3ne2TgD  
 
Frente parlamentar homenageia Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde: 
https://bit.ly/36sM3om  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Senado aprova recursos para combate à covid-19 e crédito para empresas: 
https://bit.ly/2SgInO9  
 
Outubro Rosa: começa campanha de alerta sobre o diagnóstico precoce do câncer de 
mama: https://bit.ly/3ioT2kf  
 
Senadores defendem melhores condições para agentes comunitários de saúde: 
https://bit.ly/2HRScQz  
 
Vacinação contra a covid-19 deve começar pelas pessoas de grupos de risco, prevê projeto: 
https://bit.ly/34hZ5ST  
 
Senadora cobra diagnóstico precoce pelo SUS para câncer de mama e de colo de útero: 
https://bit.ly/2SlJP1u  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
IQVIA publica projeção de mercado farmacêutico em setembro: https://bit.ly/2SypiqV  
 
Programa Farmácia Solidária já recebe doações de medicamentos em Nova Petrópolis: 
https://bit.ly/2SnSKiU  
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Uma jabuticaba legal que encarece os medicamentos: https://glo.bo/34hMIWN  
 
Atuação da equipe de farmácia clínica ajuda a reduzir necessidade de uso de EPIs em 
hospital: https://glo.bo/30qFSNJ  
 
Anvisa inicia revisão para registro da vacina de Oxford contra covid-19: 
https://bit.ly/34kbO7y  
 
Quanto vai custar a vacina de Covid? Laboratórios começam a definir preços: 
https://bit.ly/36r8xpJ  
 
Redes gigantes de farmácias têm mais de 500 empregos abertos no RS: 
https://bit.ly/3cUneTl  
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