
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
terça-feira, 15/09. Comecem a semana bem informados. 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
CRF/MG abre inscrições para o Meeting de Saúde Estética Avançada: https://bit.ly/3hxwPjH  
 
Vem aí o SDF 2020 do CRF/RS - O futuro da Farmácia é hoje!: https://bit.ly/3hssLRG  
 
Ministério da Saúde abre a 4ª Oferta do Curso sobre Políticas de Saúde e Assistência 
Farmacêutica no SUS: https://bit.ly/3hzAMnO  
 
Rádio News Farma 
 
Cidades sem leitos de UTI ligam sinal de alerta da população: https://bit.ly/2RrbSMN  
 
Brasil retoma testes da vacina de Oxford nesta segunda: https://bit.ly/3mscIa7  
 
Pandemia ressalta e agrava desigualdade social no Brasil: https://bit.ly/3hz1M75  
 
Farmacêutica compara desafio do combate ao coronavírus com o HIV: https://bit.ly/33zrHX8  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Eduardo Pazuello toma posse como ministro da Saúde: https://bit.ly/2ZF8qm6  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Publicados guias de inspeção em Boas Práticas Clínicas: https://bit.ly/35EwtW7  
 
Paraquate: Anvisa mantém data para banimento: https://bit.ly/2FnKhd1  
 
Solicita: migração de produtos de terapia avançada: https://bit.ly/2RsrXlh  
 
Acompanhe a 18ª Reunião Pública da Diretoria Colegiada: https://bit.ly/2RuInte  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Observações introdutórias do Diretor-Geral da OMS para o lançamento do relatório anual 
GPMB 2020: Um mundo em desordem: https://bit.ly/2RuK8Xm  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU/BRASIL 
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Campanha da OPAS incentiva apoio mútuo contra o estresse na pandemia: 
https://bit.ly/2FDYVfX  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS/OMS 
 
Missão COVID-19: OPAS e Estado do Amazonas trocam experiências: 
https://bit.ly/32wXbhx  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
O que fazer? Conselho Regional de Psicologia do DF lança cartilha sobre suicídio e 
automutilação: https://bit.ly/2RwkUYF  
 
Saúde das crianças: CNS pede participação e transparência em documento sobre 
rotulagem de alimentos infantis: https://bit.ly/33AoMhb  
 
Proteção aos direitos dos participantes de pesquisas será tema de live na quinta (17/09): 
https://bit.ly/3hz5sps  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS 
 
ANS disponibiliza indicadores para avaliar desempenho de hospitais no cuidado ao 
paciente: https://bit.ly/2Rv9PXP  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Levantamento: Informação em saúde no âmbito hospitalar: https://bit.ly/3hziIuf  
 
Legislação Diária Nacional – 15/09/2020: https://bit.ly/3cc9gvT  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Enfrentamento da Morbimortalidade por Acidentes de trânsito em pauta no Conass: 
https://bit.ly/2Rt24Sv  
 
Pesquisa nacional evidenciará práticas de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde: 
https://bit.ly/3iBd3oz  
 
Cidacs promove webinário sobre medidas de desigualdades no Brasil: https://bit.ly/2FI7ia1  
 
Evento discute importância da segurança do paciente: https://bit.ly/3bZGzSu  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Inscrições para pós-graduação em história das ciências e da saúde vão até 9/12: 
https://bit.ly/3knNRTk  
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Fiocruz abre inscrições para novo curso sobre educação remota: https://bit.ly/32xVGzD  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Câmara debate com autoridades estrangeiras uso medicinal do canabidiol: 
https://bit.ly/3ixSkC8  
 
Deputados querem ações para aumentar cobertura vacinal: https://bit.ly/3kpsPUh  
 
Projeto permite que Estados e municípios desvinculem recursos da Covid-19 para outras 
ações de saúde: https://bit.ly/2FDyIhy  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Projeto de Decreto Legislativo recoloca covid-19 em lista de doenças relacionadas ao 
trabalho: https://bit.ly/33tMbAJ  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Saúde sem Complicações #30: Entenda o que é o despertar intraoperatório: 
https://bit.ly/32uJP5c  
 
Farmacêuticas mais fortes na crise: https://bit.ly/3c1mb3q  
 
Investimentos farmacêuticos atenuam queda do PIB nacional: https://bit.ly/35A5r29  
 
Eduardo Pazuello será efetivado como ministro da Saúde: https://bit.ly/2Fyxsfv  
 
Dasa e Mafra unem-se e doam R$ 15 milhões para pesquisa de vacina contra Covid-19: 
https://bit.ly/35FwsBa  
 
Farmarcas inova em encontro digital para associados neste mês de setembro: 
https://bit.ly/32vt4qH  
 
Justiça determina que criança receba medicamento de R$ 12 milhões: https://bit.ly/2ZEqnkT  
 
Grande varejo farmacêutico cresce 21% em dois anos: https://bit.ly/2E73Q8I  
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