
Olá farmacêuticos, boa noite! 
 
💻📱  Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
terça-feira, 10/11. 💊💉  Fiquem por dentro dos principais assuntos.  
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Receitas digitais, medicamentos entregues na casa do paciente por drones; robôs que 
armazenam estoques na farmácia e fazem busca automatizada dos itens prescritos: 
https://bit.ly/2UgKcf0  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Serviços odontológicos do SUS recebem incentivo de mais de R$ 128 milhões: 
https://bit.ly/32wXGYu  
 
Suspensão temporária da 4ª chamada do 20º ciclo do Mais Médicos: https://bit.ly/3klFpTP  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Participe do webinar sobre medicamentos novos e inovadores: https://bit.ly/2IjlOGJ  
 
Nota: Anvisa recebe informação de Comitê Internacional: https://bit.ly/2GRg9aA  
 
Anvisa interrompe os estudos clínicos da vacina CoronaVac: https://bit.ly/2JQzrxP  
 
Aviso de Pauta – Coletiva de Imprensa: https://bit.ly/3paYpZb  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
O Diretor-Geral da OMS exorta o mundo a "escolher a saúde" na retomada da 73ª 
Assembleia Mundial da Saúde no Ano da Enfermeira e da Parteira: https://bit.ly/36n7mpt  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
COVID-19: ninguém está seguro até que todos nós estejamos seguros, dizem especialistas 
independentes da ONU: https://bit.ly/32xMF9n  
 
UNESCO celebra Dia Mundial da Ciência para a Paz e o Desenvolvimento: 
https://bit.ly/2IrWOgn  
 
Curso do PNUD forma mil profissionais na área de saúde: https://bit.ly/2GQuap0  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Covid-19: Pesquisa enfoca como brasileiros lidam com isolamento social: 
https://bit.ly/35hbAQo  
- 
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CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Repasses de novembro do Fundo Nacional de Saúde: https://bit.ly/2UbgtDU  
 
Legislação Diária Nacional – 10/11/2020: https://bit.ly/2Ua7DGC  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Lançada nova edição da revista Poli: https://bit.ly/3lgGOfO  
 
Fiocruz PE manifesta pesar pelo falecimento de Alexandre de Carvalho, ex-diretor da 
unidade: https://bit.ly/36mm53V  
 
CD aprova parecer da Comissão Eleitoral: https://bit.ly/3kj12Ek  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Projeto torna obrigatório o exame toxicológico para parlamentares: https://bit.ly/3eSfzGc  
 
Senadores comemoram resultado de testes de vacina contra o novo coronavírus: 
https://bit.ly/32w8iGU  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Cefalexina combate infecções com segurança, mas tem tempo certo de uso: 
https://bit.ly/2UgcXrX  
 
Medicamento é coisa séria e temos que ter responsabilidade ao utilizá-los: 
https://bit.ly/36n5wov  
 
Pró-Saúde abre vagas de emprego em seis hospitais públicos no Pará: 
https://bit.ly/2GMukO0  
 
Estudante de farmácia da USP vai integraração global da ONU: https://bit.ly/35jO2ua  
 
Juiz isenta de multa farmácia acusada de reter CTPS de aprendiz durante a pandemia: 
https://bit.ly/35jVrtr  
 
Farmacêutico é preso após declarar morte de bebê que estaria vivo, na Índia: 
https://bit.ly/2GMtFMw  
 
Farmácias associadas à Farmarcas crescem 33,70% em outubro: https://bit.ly/35iu7Mb  
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