Boa tarde, farmacêuticos!
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Este é o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta
sexta-feira, 09/10.
Acompanhem e fiquem atualizados.
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF
Periódico internacional publica artigo científico sobre rastreamento de diabetes feito por
farmacêuticos: https://bit.ly/3desvVY
Coordenador da Farmácia do Hospital de Campanha do Pacaembu fala sobre seu trabalho:
https://bit.ly/34Jt9XP
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Transformação digital da Anvisa: convocação: https://bit.ly/3iKryWB
Definidas regras para elaborar nova Agenda Regulatória: https://bit.ly/3deTdh6
Começa nesta sexta
https://bit.ly/3nxypWO
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Suposta comercialização de vacina falsificada contra Covid-19: https://bit.ly/2Gxe2Zr
Norma sobre boas práticas relacionadas
https://bit.ly/3dfwgdy
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Instituições pressionam Congresso pela aprovação de PL que visa suspender patentes em
contexto de pandemia: https://bit.ly/34FUOIT
CNS confirma que houve lentidão na utilização de recurso para enfrentar a Covid-19:
https://bit.ly/3nBMO4g
Efeitos da pandemia podem ser agravados com retrocessos na Política Nacional de Saúde
Mental no Brasil: https://bit.ly/3nvUbu9
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Encontro das Câmaras Técnicas de Gestão e Financiamento e de Atenção à Saúde do
Conass: https://bit.ly/3jJP7Ac
“Reconstrução SUS” é tema de debate do 1º Encontro Virtual da CMB:
https://bit.ly/2GO4tVM
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS

Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/2FeDK46
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS
ANS divulga Relatório de Atendimento das Ouvidorias das operadoras de planos de saúde:
https://bit.ly/33JBCuz
JORNAL DA USP
USP Analisa #29: Especialista destaca importância da higiene bucal na prevenção de
doenças: https://bit.ly/3iEwgVK
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Secretaria da Mulher avalia impacto da pandemia no tratamento do câncer de mama no
SUS: https://bit.ly/3lyjB8v
NOTÍCIAS GERAIS
Roacutan: tudo o que você precisa saber sobre o medicamento: https://glo.bo/3lnrC02
O que se sabe sobre o medicamento usado por Trump no tratamento da Covid-19:
https://bit.ly/3nw1sdr
HM recebe medicamento para realização de cirurgias cardíacas: https://bit.ly/36O0zXV
Black friday: 72% dos brasileiros pretendem comprar na data: https://bit.ly/3jLsefE
Como potencializar as vendas de primeiros socorros?: https://bit.ly/2GNxe4X
Biogen submete ao Ministério da Saúde novo pedido de incorporação de medicamento para
atrofia muscular espinhal: https://bit.ly/30MRFpA
Moderna diz que
https://bit.ly/33KQ7yl
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AstraZeneca impôs condições para o Brasil produzir sua vacina: https://bit.ly/30KS4Ja
Covid-19: Brasil negocia
https://bit.ly/3nxKviG
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Farmacêutica registra aumento na procura por medicamentos para ansiedade e insônia:
https://bit.ly/3jKvHer
Mutações do vírus não devem afetar vacinas: https://bit.ly/3nyw4ej

