
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
sexta-feira, 18/09. Mantenha-se informados e aproveitem o final de semana. 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
FIP lança Declaração de Política sobre Escassez de Medicamentos: https://bit.ly/3mxoQGS  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Belo Horizonte recebe atividades de ações educativas de prevenção ao suicídio e à 
automutilação: https://bit.ly/2EjAhAY  
 
Brasil apresenta redução de 30% nos casos de Covid-19: https://bit.ly/3mzRg2X  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Autorizada ampliação dos estudos de vacina contra Covid-19: https://bit.ly/3cmT9f3  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
 
No Dia Mundial da Segurança do Paciente, OPAS lança campanha sobre segurança dos 
profissionais de saúde: https://bit.ly/2ZRKRXs  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS 
 
103ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar: https://bit.ly/3iURAqM  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
CNS reforça pressão para que Anvisa mantenha proibição do agrotóxico Paraquate: 
https://bit.ly/3mBq5oL  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
CFF: Profissionais falam sobre gestão municipal da assistência farmacêutica: 
https://bit.ly/3c9h5Ce  
 
Legislação diária nacional – 18/09/20: https://bit.ly/2RBRrfV  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
InfoGripe indica manutenção de queda nos casos de SRAG: https://bit.ly/3mwCk5P  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
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Frente parlamentar discute direito ao aborto legal: https://bit.ly/2ZRUHZo  
 
Deputadas debatem violência contra a mulher nas eleições deste ano: https://bit.ly/2EdsK6x  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Em reunião com senadores, ministro da Saúde admite alterar regras sobre aborto: 
https://bit.ly/3iLUMoE  
 
Vai à Câmara projeto que libera recursos do Suas para compra de máscaras e álcool em 
gel: https://bit.ly/2FKbZQS  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Ibaneis oficializa Osnei Okumoto como secretário de Saúde do DF: https://glo.bo/2RRaF1z  
 
Vacina contra Covid-19: há vagas para voluntários na pesquisa da UnB: 
https://glo.bo/2FGsX2T  
 
Pacientes que dependem da Farmácia do Estado denunciam falta de remédios de uso 
regular: https://glo.bo/2RAHPCp  
 
Procon notifica mais de 500 farmácias por preços abusivos durante pandemia no DF: 
https://glo.bo/3ktOCtP  
 
Roche lança projeto que encontra doadores com tipos sanguíneos que estão em falta: 
https://bit.ly/2FJu6H1  
 
Pesquisadores do Husm participam de estudo brasileiro voltado ao tratamento da Covid-19: 
https://bit.ly/3hCagKI  
 
Química Total com Você: Oxiteno vai formar novo time de talentos: https://bit.ly/32Jd18A  
 
Fim do Programa Farmácia Popular pode elevar custos da saúde: https://bit.ly/33GxtGI  
 
E-books de saúde estão disponíveis em biblioteca digital para comunidade USP: 
https://bit.ly/2ZJLKRN  
- 
 
 

https://bit.ly/2ZRUHZo
https://bit.ly/2EdsK6x
https://bit.ly/3iLUMoE
https://bit.ly/2FKbZQS
https://glo.bo/2RRaF1z
https://glo.bo/2FGsX2T
https://glo.bo/2RAHPCp
https://glo.bo/3ktOCtP
https://bit.ly/2FJu6H1
https://bit.ly/3hCagKI
https://bit.ly/32Jd18A
https://bit.ly/33GxtGI
https://bit.ly/2ZJLKRN

