
Boa tarde, farmacêuticos!  
 
💻📱 Acompanhe o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta              
segunda-feira, 19/10. 💊💉  Iniciem a semana atualizados.  
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Contagem regressiva para o Fórum RNP 2020: https://bit.ly/31jqMK4  
 
Paraná regulamenta testes rápidos de Covid-19 em farmácias: https://bit.ly/3kdgfI3  
 
Rádio News Farma 
 
Podcast#15: confira as notícias da semana: https://bit.ly/2H5E5Hr  
 
Começa Fórum RNP virtual sobre transformação digital: https://bit.ly/3m123SJ  
 
4º Meeting Nacional de Farmácia Clínica abre inscrições gratuitas: https://bit.ly/3jdCP1J  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Documentos orientam ações de inspeção e fiscalização: https://bit.ly/3o10czn  
 
Webinar da Anvisa aborda indeferimento de medicamentos: https://bit.ly/37lEsIl  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
 
Anahp e OPAS firmam acordo para reduzir mortalidade materna por hemorragia em            
hospitais privados do Brasil: https://bit.ly/3lUunWW  
 
Dia D: OPAS participa de mobilização para vacinar crianças e adolescentes no Brasil:             
https://bit.ly/348QvHa  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
OPAS e Amapá firmam parceria para fortalecer a vigilância no estado: https://bit.ly/3dEZrqH  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
Conselhos Estaduais se unem ao CNS para cobrar manutenção dos R$ 35 bilhões             
emergenciais no SUS em 2021: https://bit.ly/31h4CbB  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Conass Informa n. 400/2020 – 4ª edição do Curso de Especialização de Análise de              
Situação de Saúde – ASIS: https://bit.ly/3dE4ms5  
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Disponível as aulas do programa avançado sobre o SUS e o futuro das políticas públicas de                
saúde no Brasil pós Covid19: https://bit.ly/3mdPqEj  
 
4ª edição do Curso de Especialização de Análise de Situação de Saúde – ASIS:              
https://bit.ly/3dMHEhC  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS: trabalhos selecionados no enfrentamento da Covid-19            
serão apresentados nesta terça (20): https://bit.ly/2T4eH7j  
 
Legislação Diária Nacional – 19/10/2020: https://bit.ly/3jduefq  
- 
JORNAL DA USP 
 
Pílula Farmacêutica #47: Idosos correm riscos com a polifarmácia: https://bit.ly/34dutTM  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Nota de esclarecimento sobre contrato de Encomenda Tecnológica entre a Fiocruz e a             
AstraZeneca: https://bit.ly/3m37bps  
 
Fiocruz inicia pesquisa com vacina BCG para Covid-19: https://bit.ly/3kde9rJ  
 
SNCT 2020: Icict explora o uso de jogos eletrônicos para informação em saúde:             
https://bit.ly/2H5jeEb  
 
Canal Saúde na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2020: https://bit.ly/3oajpyK  
 
Fiocruz 120 anos: Editora Fiocruz lança edição comemorativa de 'Manguinhos do Sonho à             
Vida': https://bit.ly/3jbaYPN  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Comissão mista debate operacionalização da vacina contra a Covid-19:         
https://bit.ly/3jcdCVx  
 
Frentes parlamentares promovem debate sobre impactos das queimadas na saúde:          
https://bit.ly/2HbF4Wk  
 
Prédio do Congresso exibe frases e fotos no Dia Internacional de Conscientização do             
Câncer de Mama: https://bit.ly/2IO17mJ  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Comissão mista da covid-19 realiza audiência nesta terça sobre vacinação:          
https://bit.ly/31p9Q51  
- 
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NOTÍCIAS GERAIS 
 
Vagas para Farmacêutico: Veja 1.433 oportunidades de emprego abertas em todo país!:            
https://bit.ly/3m44zYm  
 
Brasil avança no combate à hepatite C: https://bit.ly/3dFdT1V  
 
Estudo mostra mudança de hábitos alimentares durante a pandemia: https://bit.ly/2IKy8jz  
 
Hospital de Base participa de teste de medicamento contra a Covid-19 e busca por              
voluntários: https://glo.bo/2FGgQ5S  
 
Eurofarma deve pagar indenização de R$ 1 milhão por exigir degustação de medicamentos             
por propagandistas: https://bit.ly/3dEvQxK  
 
OMS anuncia a ineficácia de quatro medicamentos contra o coronavírus:          
https://glo.bo/3m4bAIG  
 
Como os farmacêuticos lidaram com a pandemia: https://bit.ly/3lZiU8A  
 
Buscofem realiza ações para contar histórias reais sobre o câncer de mama:            
https://bit.ly/3o17ao1  
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