
Olá farmacêuticos, boa tarde! 
 
💻📱  Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
sexta-feira, 13/11. 💊💉  Fiquem por dentro dos principais assuntos. Aproveitem o 
final de semana! 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Pandemia fortalece conceito de "nova farmácia" pós-covid: Pandemia fortalece conceito de 
"nova farmácia" pós-covid: https://bit.ly/2IDcspf  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Saúde realizará consulta pública sobre a incorporação do Spinraza®  para a AME tipos II e 
III: https://bit.ly/32KffUS  
 
Ministério da Saúde prorroga mais de 600 leitos em 11 estados: https://bit.ly/32FBU4X  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Produtos para saúde: criado programa para ampliar qualidade: https://bit.ly/3nlDYGZ  
 
Anvisa vai realizar Webinar sobre notificação de saneantes: https://bit.ly/36xEsmH  
 
Webinar da Anvisa aborda reprodução humana assistida: https://bit.ly/3nijv63  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
A OMS estabelece o Conselho de Economia da Saúde para Todos: https://bit.ly/38EhBZf  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
 
UNICEF e OPAS publicam licitação conjunta para aquisição de vacinas contra COVID-19 
em nome do mecanismo COVAX: https://bit.ly/36zoSHi  
 
OPAS pede por melhoria no controle da diabetes para evitar complicações e COVID-19 
grave: https://bit.ly/32H3TBj  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Municípios podem solicitar recursos para readequação do ambiente de atendimento 
odontológico durante a pandemia: https://bit.ly/3pBiaJA  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Fiocruz Brasília promove a 4ª edição da Feira de Soluções para a Saúde: 
https://bit.ly/3nllHJP  
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Pesquisador do IFF/Fiocruz recebe prêmio da OMS nesta sexta-feira (13/11): 
https://bit.ly/2IEgbCY  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Câmara analisa propostas para combater disseminação de diabetes: https://bit.ly/2UpmBbR  
 
Telemedicina ajuda na prevenção de diabetes no Brasil durante pandemia: 
https://bit.ly/3ksnMSv  
 
Projeto obriga o SUS a oferecer versão expandida do teste do pezinho: https://bit.ly/2IxXscN  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Kyara Lis está em Curitiba para tomar o medicamento mais caro do mundo: 
https://bit.ly/3knNibC  
 
Laudo do IML indica morte por combinação de medicamentos que nada têm a ver com a 
vacina; homem encontrado morto em SP teria participado de teste da CoronaVac: 
https://glo.bo/35sdI7E  
 
Secretaria de Saúde da Paraíba abre 34 vagas para residências uniprofissional e 
multiprofissional: https://bit.ly/38Eozxn  
 
Covid-19 e diabetes: o risco de morte é maior?: https://bit.ly/32Jf8sS  
- 
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