Boa tarde, farmacêuticos!
Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta
quarta-feira, 16/09. Mantenha-se informados.
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF
CFF adere à declaração conjunta pela segurança do paciente: https://bit.ly/33tvzc8
Rádio News Farma
CFF adere à declaração conjunta pela segurança do paciente: https://bit.ly/3c4DCAc
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
Pazuello dá continuidade às ações de enfrentamento à Covid-19 fortalecendo o SUS:
https://bit.ly/3mB7KZ1
Chega ao DSEI Maranhão reforço no combate à Covid-19: https://bit.ly/3kA2D9F
Edital destina R$40 mi para projetos que tragam inovação e melhorem a qualidade de vida
de pessoas com deficiência: https://bit.ly/32AISZm
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Alterado calendário de reuniões da Diretoria Colegiada: https://bit.ly/3kBo763
Autorizada ampliação dos estudos de vacina contra Covid-19: https://bit.ly/2E4D2pt
BPF de produtos para saúde: zerada fila de petições: https://bit.ly/32yeO0c
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
Três mensagens da OMS para UN75: https://bit.ly/2RyGWu6
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
4ª Oferta do Curso sobre Políticas de Saúde e Assistência Farmacêutica no SUS –
DAF/SCTIE/MS: https://bit.ly/2RwfzAy
DEBATE VIRTUAL DO CONASS | Celebrando o SUS: 30 anos da Lei n. 8080:
https://bit.ly/2ZMJjOq
Diálogos Conass: secretário executivo do Ministério da Saúde conhece as ações
estratégicas do Conselho: https://bit.ly/35G5YQ4
-

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU/BRASIL
Países precisam trabalhar para conter COVID-19 e prevenir futuras pandemias, diz OMS:
https://bit.ly/3c2o7Zw
UNOPS e MPT equipam laboratórios para resposta à COVID-19 no Amapá:
https://bit.ly/33tLCH6
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS
Legislação Diária Nacional – 15/09/2020: https://bit.ly/35GfcvG
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS/OMS
OPAS anuncia peças criativas vencedoras que farão parte de campanhas sobre COVID-19:
https://bit.ly/3iBpAso
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Futuro da vigilância sanitária foi debatido na live comemorativa do 39º aniversário do
INCQS: https://bit.ly/3hFT4ns
Programa Inova Fiocruz lança três novos editais: https://bit.ly/2ZJHHoG
Mestrado profissional em preservação e gestão do patrimônio cultural das ciências e da
saúde: https://bit.ly/32CsPu8
Seminário virtual marca o lançamento da Rede GO FAIR Brasil Saúde Enfermagem:
https://bit.ly/3kh8vEm
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Projeto obriga planos de saúde a autorizar exame para detecção de coronavírus em 24
horas: https://bit.ly/3c6UrKS
Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, testa positivo para Covid-19: https://bit.ly/3hKUGwx
Câmara debate com autoridades estrangeiras uso medicinal do canabidiol:
https://bit.ly/2ZHpyYt
SENADO FEDERAL
Especialistas falam sobre prevenção ao suicídio no TV Senado Live: https://bit.ly/3hKVmlz
Campanha Setembro Verde incentiva doação de órgãos, em queda na pandemia:
https://bit.ly/3c3oe7j

NOTÍCIAS GERAIS
Farmácia com remédios vencidos e sem alvará é denunciada em Porto Velho:
https://glo.bo/35JTQxG
Governo avalia distribuir 'kit covid' no Farmácia Popular: https://bit.ly/3hBI3ng
7 passos para a dispensação de medicamentos com receita digital: https://bit.ly/2ZIsmVn
Ministério da Saúde quer distribuir ‘kit covid’ com medicamentos sem eficácia comprovada:
https://bit.ly/32y58mA
Ambulatório itinerante distribui mais de 900 medicamentos durante atendimento no Eixo
Forte: https://glo.bo/35G986l
Medicamentos para tratamento da Hepatite C serão usados em pacientes com
comprometimento renal: https://bit.ly/2E9qHAw
Alzheimer e colesterol influenciam aumento de vendas de medicamentos na pandemia:
https://bit.ly/3hD0nwi
Covid-19: mudanças de comportamento do consumidor e legados para o canal farma:
https://bit.ly/3iHN6nu
Novo gerente geral da Zodiac no Brasil: https://bit.ly/3hFXgDI
Pesquisa aponta os 5 remédios campeões de busca na web: https://bit.ly/35K23Sm

