
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
💻📱  Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
quarta-feira, 21/10. 💊💉  Mantenham-se atualizados.  
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Rádio News Farma 
 
CoronaVac é aprovada em testes e aguarda liberação da Anvisa: https://bit.ly/3md36PP  
 
Idosos terão horário preferencial para votar: https://bit.ly/3dXi6OZ  
 
SUS disponibiliza órteses e próteses para a população: https://bit.ly/31uXAQt  
 
Ministério da Saúde anuncia compra da vacina da Sinovac: https://bit.ly/3ol7X3p  
 
OMS alerta para risco de descontrole da tuberculose: https://bit.ly/34k4V7v  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Ministério da Saúde e Conselho do Ministério Público firmam acordo de cooperação: 
https://bit.ly/3m93UoE  
 
Brasil negocia aquisição de 46 milhões de doses contra a Covid-19 com Instituto Butantan: 
https://bit.ly/2IKnpFG  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Aviso de Pauta: https://bit.ly/35msDPA  
 
Anvisa participará de live sobre a nova RDC 44: https://bit.ly/3jf8Fex  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
 
Folha informativa COVID-19 - Escritório da OPAS e da OMS no Brasil: https://bit.ly/3kjAbch  
 
Subsecretário de Assuntos Administrativos do Ministério da Saúde se reúne com equipe da 
BIREME: https://bit.ly/31rE7An  
 
O Relatório Anual 2020 do Diretor da Repartição Sanitária Pan-Americana: 
https://bit.ly/3mb9IOm  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
ONU: dados atuais, seguros, oportunos e confiáveis ajudam a entender mundo em 
mudança: https://bit.ly/31sxlKy  
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OIM e Visão Mundial lançam projeto focado em mulheres e geração de renda: 
https://bit.ly/3dNmnEd  
 
ONU lança ação global no TikTok com os bastidores da busca por vacinas contra a 
COVID-19: https://bit.ly/3dMhFqo  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
CNS debate Consolidação do SUS e Eleições 2020 nesta quarta (21/10): 
https://bit.ly/3o9ONNz  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CONASS 
 
Após ofício do Conass, Ministério da Saúde decide comprar doses da vacina CoronaVac: 
https://bit.ly/35zhcV5  
 
Atendimento a distância garante assistência a pessoas com diabetes durante pandemia: 
https://bit.ly/3dJcfg1  
 
Curso de Especialização em Governança Pública de Sistemas e Serviços de Saúde: 
https://bit.ly/3dNcYwD  
 
Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde – Edição especial Covid-19: 
experiências e lições aprendidas: https://bit.ly/2Hm0XSE  
 
PORTARIA GM Nº 2.789, DE 14 DE OUTUBRO DE 2020: https://bit.ly/37vxu3E  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Inteligência artificial como objeto de pesquisa em saúde: https://bit.ly/3m6eHA2  
 
Seminário debate a diplomacia em saúde: https://bit.ly/3kjoNgu  
 
Projeto de inserção de meninas na ciência é finalista de prêmio nacional: 
https://bit.ly/31u8JkD  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS 
 
Outubro Rosa: ANS alerta para cuidados com o câncer de mama e de colo de útero: 
https://bit.ly/3jiqvNR  
- 
JORNAL DA USP 
 
Pesquisas buscam reduzir tempo de recuperação de ossos fraturados: https://bit.ly/37ssQnd  
- 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA - SBI 
 
Obrigatoriedade da vacinação contra a COVID-19: https://bit.ly/37tA62c  
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- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Deputados discutem queda na cobertura vacinal: https://bit.ly/2FLn5Fw  
 
Governo espera oferecer pelo menos três vacinas contra a Covid-19 para a população: 
https://bit.ly/35kBeST  
 
Obrigatoriedade de vacinas é alvo de debate nos três poderes da República: 
https://bit.ly/34hVK7x  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Direção da Anvisa aprovada no Senado vai avaliar vacinas contra a covid-19: 
https://bit.ly/2Hd8ILb  
 
Senado aprova indicações para agências reguladoras: https://bit.ly/35jJOkL  
 
Senado aprova indicações para cargos em agências reguladoras: https://bit.ly/2HoVZ7P  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Farmácia da Policlínica de Taguatinga fechará por dois dias: https://bit.ly/2HltrMu  
 
Instituição sugere venda de cocaína e ecstasy em farmácias no Reino Unido: 
https://bit.ly/34hNncb  
 
Clínica de Saúde da Família é entregue às famílias do bairro Mathias Velho nesta 
quarta-feira: https://bit.ly/35iQujb  
 
Prefeitura de Cariacica abre 64 vagas. Veja como se inscrever: https://bit.ly/3jizyhN  
 
Prefeitura de Piracicaba-SP abre concurso na saúde: https://bit.ly/3m6duc0  
 
'Não compraremos a vacina da China', diz Bolsonaro em rede social: https://glo.bo/34f5cbM  
 
Criança depende de medicamento de R$ 58 mil contra leucemia: https://bit.ly/34ihfFm  
 
Doria assina decreto que dá isenção de ICMS a medicamento para doença rara: 
https://bit.ly/2HlNxWX  
- 
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