Boa tarde, farmacêuticos!
Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta
sexta-feira, 25/09. Mantenham-se informados e aproveitem o final de semana!
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF
Farmacêuticos são essenciais.E merecem nosso reconhecimento!: https://bit.ly/3mQIiPd
CFF realiza 495 Reunião Plenária e comemora Dia Internacional do Farmacêutico:
https://bit.ly/2G6jmlY
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
Ministério da Saúde aumenta recursos para fortalecer atendimento em comunidades e
favelas: https://bit.ly/341yB7Q
Ministério da Saúde publica nova portaria sobre interrupção da gravidez:
https://bit.ly/2HqakRe
Ministério da Saúde investe no auxílio à saúde mental no combate à Covid-19:
https://bit.ly/30pHYxp
Doe órgãos. A vida precisa continuar: https://bit.ly/333W4Ge
Curitiba recebe ações educativas de prevenção ao suicídio e à automutilação:
https://bit.ly/2FRltdG
Semana de Doenças Crônicas Não Transmissíveis tem inscrições adiadas:
https://bit.ly/2G39Tft
Ministério da Saúde prorrogou habilitação de mais de 6 mil leitos de UTI:
https://bit.ly/3cy1koL
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Base de dados abertos inclui análise de petições: https://bit.ly/3j78VNm
Medicamentos: estudos podem ser entregues em português: https://bit.ly/3i40kKa
Covid-19: Anvisa e Fiocruz continuam discussões sobre vacina: https://bit.ly/2RZdfm2
Anvisa atualiza Denominações Comuns Brasileiras: https://bit.ly/3mSiAd1
-

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
Governo reduziu R$ 560 milhões em transferência emergencial contra Covid-19 para
estados, aponta Boletim do CNS: https://bit.ly/3cyDZmE
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Fernando Cupertino: “Pensar que a COVID-19 é democrática não faz sentido”:
https://bit.ly/33Y0qhw
Na CIT, gestores enaltecem a capacidade de resposta do SUS à pandemia:
https://bit.ly/3czRyCG
ICMS: novo projeto triplica recursos repassados aos municípios com base em critérios da
saúde: https://bit.ly/3088JG9
Cerca de 4,5 mil profissionais do SUS foram atendidos no Pronto-Atendimento Covid-19:
https://bit.ly/309UUqW
PORTARIA SAES Nº 896, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020: https://bit.ly/368kJLG
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020: https://bit.ly/36572gE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020: https://bit.ly/304IkJq
LEI Nº 14.061, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020: https://bit.ly/3mVZGlM
*CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAÚDE MUNICIPAL - CONASEMS*
Legislação diária nacional – 25/09/20: https://bit.ly/3l0BxZx
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Fiocruz recebe Menção Especial de Agradecimento do CNPq: https://bit.ly/2G3NKNH
Cientistas descobrem mosquito palha infectado por filária: https://bit.ly/30b7Tsl
Projeto da Fiocruz Ceará voltado para pacientes em reabilitação pós AVC é aprovado no
Programa Centelha: https://bit.ly/3kNInRJ
Iniciada a 3ª etapa da pesquisa 'Impactos do Covid-19 no trabalho dos(as) profissionais de
saúde': https://bit.ly/3j4Wdia
Laboratório de Alimentos e Saneantes do INCQS obtém acreditação pelo Inmetro:
https://bit.ly/2RXcUQC
-

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Projeto determina que telefone do CVV apareça em buscas na internet sobre suicídio:
https://bit.ly/2G6nGlc
Medida provisória garante participação do Brasil em aliança global por vacina contra
Covid-19: https://bit.ly/3cx806H
Lei prorroga suspensão de metas quantitativas e qualitativas do SUS: https://bit.ly/33YqQj8
NOTÍCIAS GERAIS
Dia Internacional do Farmacêutico: Especialista orienta sobre os principais perigos da
automedicação: https://bit.ly/368qc5a
Farmacêuticos montam posto de coleta para recolher medicamentos vencidos:
https://bit.ly/3kOjK7D
Farmacêuticos fazem a diferença no combate à pandemia de Covid-19:
https://glo.bo/3kKS3fS
Reduzida indenização a auxiliar de farmacêutica que desenvolveu linfoma por manipular
remédios: https://bit.ly/3cx7VzH
Governo de Minas Gerais prorroga projeto 'Medicamento em Casa': https://glo.bo/341Wtbl
Aché é eleito, pelo sexto ano consecutivo, como a farmacêutica mais inovadora do país:
https://bit.ly/3cxbxlt
Anvisa estende período de normas estabelecidas pela RDC 357: https://bit.ly/33137zl
Pandemia e transformação digital: o que está diferente para as farmácias:
https://bit.ly/334g5fT

