Boa tarde, farmacêuticos!

😷💉 Confiram o Boletim de Notícias do CFF e também sobre setor farmacêutico
desta quinta-feira, 20/08. Mantenham-se informados. 🔬💊
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

A edição do Estadão desta quinta-feira, 20/08, traz artigo do doutor em Direito
Constitucional, Saul Tourinho, integrante do escritório de advocacia contratado pelo CFF e
CRF-MG para reforçar a defesa dos farmacêuticos no julgamento do recurso do técnico em
farmácia que pleiteia assumir a responsabilidade técnica da sua drogaria, em Contagem
(MG): https://bit.ly/3heSNIM
Rádio News Farma
Pesquisa aponta aumento de 130% nas ações judiciais de saúde: https://bit.ly/329c4oN
Efeito inesperado de medicamentos deve ser comunicado à Anvisa: https://bit.ly/2Q8Ju1h
FGV: economia do País tem contração de 8,7% no segundo trimestre: https://bit.ly/3le0JN0
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
Ministério da Saúde atualiza dados sobre a Covid-19 no Brasil: https://bit.ly/3aHIQRV
População pode participar com sugestões para o Guia de Atividade Física:
https://bit.ly/34hspKT
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Webinar: novo marco regulatório de farmacovigilância: https://bit.ly/2YlTV6a
Saiba o que é exigido para a aprovação de vacinas: https://bit.ly/2Q9F89U
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
NOTA PÚBLICA: CNS manifesta solidariedade à menina de 10 anos amparada pelo
abortamento legal do SUS: https://bit.ly/2CIypke
“O CNS é parte do SUS e tem sido muito importante no enfrentamento à pandemia”, diz
representante da Opas no Brasil: https://bit.ly/3j3HUKx
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS
UnB oferece curso de especialização em Epidemiologia para Vigilância e Controle do
Aedes: https://bit.ly/3hgSZr4

CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Webconferência debate importância do humor para saúde nesta quinta, 20:
https://bit.ly/2ElrspW
Amapá ultrapassa 40 mil casos de covid-19, mas taxa de recuperação é superior a 70%:
https://bit.ly/2Qaa0Yb
Susam garante vantagem no preço e segurança jurídica com fortalecimento do processo de
Compra: https://bit.ly/31hb5no
Prazo para inscrições em especialização em Epidemiologia é prorrogado:
https://bit.ly/34jZxBp
PORTARIA GM Nº 2.181, DE 19 DE AGOSTO DE 2020: https://bit.ly/31eRjbV
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS/OMS
Países devem ampliar oferta de serviços de saúde mental e apoio a sobreviventes da
violência doméstica para lidar com efeitos da pandemia de COVID-19: https://bit.ly/31ekUSK
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU/BRASIL
Usem lições da COVID-19 para ‘fazer as coisas certas’ pelo futuro, pede Guterres:
https://bit.ly/31cMlfP
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Covid-19: Divulgação de casos pode demorar até sete semanas: https://bit.ly/3l38EfM
Covid-19: Película de detergente pode auxiliar em desinfecção: https://bit.ly/2FI5EFE
Covid-19: Instituições se unem para projeto inovador em favelas: https://bit.ly/31k1fkJ
SENADO FEDERAL
Congresso derruba veto a prazo para Anvisa autorizar importação de remédios contra
covid-19: https://bit.ly/3gk3t7I
NOTÍCIAS GERAIS
Em meio à pandemia, o Ministério da Saúde do Brasil ainda tem um chefe interino sem
experiência médica: https://cnn.it/34kvolM

Medicamentos para saúde mental têm aumento de 16% nas vendas no 1º semestre:
https://bit.ly/2YhN8Ks
Crianças têm alta carga viral do coronavírus e podem ser mais infecciosas:
https://bit.ly/31fXX1z
Anvisa aprova nova indicação de enzalutamida para o tratamento de câncer de próstata:
https://bit.ly/2EpbUkJ
Fipe e Bionexo criam índice de preço de medicamentos hospitalares: https://bit.ly/3j3QMj1
Procon Goiás autua drogaria no setor Garavelo por venda de medicamentos vencidos:
https://bit.ly/2QdJehk
Anvisa ainda não recebeu pedido para testes de coquetel contra coronavírus no Rio:
https://bit.ly/2EbaV8e
A importância da Farmácia Viva na produção de fitoterápicos: https://bit.ly/31cQ0dz
Atualização: digitalização no setor farmacêutico permite realizar as operações com mais
rapidez, eficiência e confiança: https://bit.ly/3l5s6Zh
Cerca de 12% dos farmacêuticos da Saúde de Palmas estão com a covid-19, diz sindicato:
https://bit.ly/3j3PpkF
Na falta de vacina, farmacêuticas apostam em drogas com anticorpos para o tratamento da
Covid-19: https://glo.bo/2EpghfD
Justiça confirma proibição de uso de Cannabis por farmácias: https://bit.ly/2Yg7ljW

