Boa tarde, farmacêuticos!

💻📱 Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta
segunda-feira, 26/10. 💊💉 Mantenham-se atualizados.
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF
Rádio News Farma
Podcast#16: confira as notícias da semana:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50152
Giro de notícias: covid-19 no mundo e economia no Brasil: https://bit.ly/31KwZiK
Anvisa autoriza importação de 6 milhões de doses da CoronaVac: https://bit.ly/3ouSJJ2
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
Cerca de 7 milhões de crianças ainda não foram vacinadas contra a paralisia infantil:
https://bit.ly/3kxZPtI
Brasil segue livre da poliomielite graças à vacinação: https://bit.ly/3e5CPjC
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Entenda a autorização para importação da vacina Coronavac: https://bit.ly/3orcilx
Qualidade em serviços de saúde: referencial teórico: https://bit.ly/3oszWhq
Alteração de solicitante de registro migra para o Solicita: https://bit.ly/3kwjHh9
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
Novo livro conclama líderes mundiais a se unirem em resposta às ameaças à saúde:
https://bit.ly/2FZd2wG
Os esteróides aumentam a sobrevivência de bebês prematuros em ambientes com poucos
recursos, descobriu um novo estudo: https://bit.ly/3jAey6e
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU
Dia Mundial de Combate à Poliomielite: OPAS incentiva a vacinação contra a doença para
prevenir surtos: https://bit.ly/3mqRGrO
UNFPA promove testagem para infecções sexualmente transmissíveis para refugiadas e
migrantes em Roraima: https://bit.ly/3kxql6z
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

CNS considera inadequado, intolerável e inaceitável áreas de financiamento do SUS no
primeiro quadrimestre de 2020: https://bit.ly/35zTMii
Plano Nacional de Saúde: CNS analisa se documento contempla deliberações 16ª
Conferência Nacional de Saúde (8ª+8): https://bit.ly/34tF3pC
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS
Aedes na Mira: Município sul-mato-grossense aposta na educação para o enfrentamento às
arboviroses: https://bit.ly/35EvX91
Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/35FkTZ6
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Webinar “A Telefonoaudiologia durante e após a pandemia” – 29/10: https://bit.ly/3oEvWuu
No RN, taxa de incidência de Covid-19 prevalece entre pessoas de 20 a 59 anos e
mortalidade é maior em idosos: https://bit.ly/3dWtiLE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Fiocruz participa da 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia: https://bit.ly/3e1wcOY
Fiocruz recebe visita de representante da Embaixada da Argentina: https://bit.ly/3ovJW9O
Fiocruz participa de Conferência Global sobre sustentabilidade: https://bit.ly/3msqWqC
Economia política da saúde é tema de seminário da Fiocruz Pernambuco:
https://bit.ly/3oEwYGS
JORNAL DA USP
Pílula Farmacêutica #48: Acne pode causar problemas de autoestima e distúrbios como
ansiedade e depressão: https://bit.ly/3jAf9Vw
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Projeto institui auxílio da União aos estados para compra de vacina contra Covid-19:
https://bit.ly/34x2PRu
SENADO FEDERAL
Cada vez mais alunos optam pelo ensino a distância no ensino superior: https://bit.ly/35FpIlr
Projeto cria Comenda Santa Dulce dos Pobres para área social da saúde:
https://bit.ly/2HH9Iqo

NOTÍCIAS GERAIS
Farmácias investem em robôs assistentes para atendimento: https://bit.ly/3moeLet
Coordenador(a) Controle de Qualidade – Indústria Farmacêutica: https://bit.ly/3mnrRsz
Farmacêutica brasileira diz ter fechado acordo para produzir vacina russa Sputnik V contra
a Covid-19: https://glo.bo/3oqPvpU
Farmácia de Brasília se torna a primeira com licença para a manipulação de substâncias
SBIT: https://bit.ly/31FKEHJ
Estudantes da área de saúde UNIFAE iniciam atendimentos na CLINION:
https://glo.bo/2HCeQfZ
Biogen lança plataforma científica no Brasil: https://bit.ly/2Tq7yhw

