Boa tarde, farmacêuticos!
Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta
quarta-feira, 09/09.
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF
Consultas Públicas para RDC nº 44/2009 e 302/2005 disponíveis: https://bit.ly/3bIasqr
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
Ministério da Saúde discute incorporação no SUS de novo medicamento para Atrofia
Muscular Espinhal: https://bit.ly/35lV01R
Ministério da Saúde disponibiliza painel de compras no combate à Covid-19:
https://bit.ly/2Fge5Id
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Suspensão dos testes da vacina da Astrazeneca: https://bit.ly/3bHFE95
Abertas Consultas Públicas sobre serviços de saúde: https://bit.ly/3bEBMpD
Participe do Webinar sobre biovigilância: https://bit.ly/2Zjwpas
Anvisa participa de Webinar sobre tabagismo: https://bit.ly/2ZD6tqv
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
SBPC lança edital de Prêmio para alunas do ensino médio e da graduação:
https://bit.ly/2FeoAvJ
Covid-19: Fiocruz lança documento sobre saúde da criança e do adolescente:
https://bit.ly/3kdD9yH
Evento debate cenários epidemiológicos da Covid-19 no Brasil: https://bit.ly/35xA3l1
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
A OMS pede uma ação global contra a sepse - causa de 1 em 5 mortes em todo o mundo:
https://bit.ly/2FoWnSs
COVID-19 pode reverter décadas de progresso em direção à eliminação de mortes infantis
evitáveis, alertam as agências: https://bit.ly/2RbtJqF
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU/BR

OMS: Investir em saúde pública é investir em um futuro mais seguro: https://bit.ly/3m5c0zz
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
Congresso Nacional: CNS entregará primeiro lote de assinaturas contra desfinanciamento
do SUS em 2021: https://bit.ly/2F3KNg7
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Teleassistência e Telemedicina em tempos de Covid-19: https://bit.ly/3bHo7xM
Agentes comunitários formam rede de proteção contra Covid-19 em município do Ceará:
https://bit.ly/3mdpWHZ
Os caminhos do SUS e do Estado social brasileiro: painel sobre Teto de gastos e reforma
tributária – 09/09 às 14h30: https://bit.ly/32aBEuG
PORTARIA GM Nº 2.384, DE 8 DE SETEMBRO DE 2020: https://bit.ly/32cVAgz
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS
UNA-SUS oferta curso de Gestão da Clínica na Atenção Básica: https://bit.ly/3m4jDGh
Legislação Diária Nacional – 09/09/2020: https://bit.ly/32bilRW
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputados aprovam crédito extraordinário de R$ 5,5 bilhões para saúde:
https://bit.ly/32efDeL
Chega à Câmara projeto do Senado que proíbe corte em bolsa de pesquisa durante
pandemia: https://bit.ly/2DINZNi
NOTÍCIAS GERAIS
Curso de Farmácia realiza 13ª Jornada Acadêmica em plataforma digital:
https://bit.ly/32d1UEP
Alpargatas: mercados, farmácias e inovação dão resiliência às vendas da Havaianas:
https://bit.ly/3hiQyU2
Pandemia ameaça progressos na queda de mortalidade infantil (ONU):
https://bit.ly/3jWU8Vu
Insônia é fator de risco para desenvolver diabetes tipo 2: https://bit.ly/3m9dxo7

Dasa anuncia doação para pesquisa clínica de vacina contra Covid-19:
https://bit.ly/3m5tGuW
Pandemia fortalece busca por assistência farmacêutica para controle de comorbidades:
https://bit.ly/32gdUpf
Ensaio clínico da vacina de Oxford é suspenso após reação adversa em participante:
https://bit.ly/338HcoS
Anvisa se torna parceira do Projeto Orbis: https://bit.ly/3bOs0RJ

