Boa tarde, farmacêuticos!

💻📱 Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta
terça-feira, 27/10. 💊💉 Mantenham-se atualizados.
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Projeto Capacitação em Cuidado Farmacêutico do CFF continua aprimorando a ementa da
qualificação: https://bit.ly/3kynPgh
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Ministério da Saúde abre seleção para projetos de estruturação de Farmácias Vivas:
https://bit.ly/2Tx5g0l
Balanço da vacinação contra paralisia infantil: https://bit.ly/3oqQV3P
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Consulta Dirigida sobre produtos fronteira: últimos dias: https://bit.ly/31JM6sw
Anvisa discute aprimoramento da legislação sanitária: https://bit.ly/2HJ86MQ
Anvisa discute aprimoramento da legislação sanitária: https://bit.ly/3jBq5lI
Participe do Diálogo Setorial sobre a Consulta Pública 912/2020: https://bit.ly/2HEIYHn
Anvisa não terá atendimento presencial no dia 28/10: https://bit.ly/37MvYdE
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
Pequim + 25: onde estamos agora e para onde iremos a seguir?: https://bit.ly/3dZtZ6O
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
CNS vai realizar mais de vinte atividades no 14º Congresso Internacional da Rede Unida:
https://bit.ly/3kE91wQ
CONSULTA À SOCIEDADE: CNS recebe contribuições sobre nova resolução que trata de
pesquisas com seres humanos: https://bit.ly/3e3n8ZX
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Oficinas auxiliam os municípios no planejamento da retomada de atendimentos eletivos em
Saúde Bucal: https://bit.ly/37P660H
Casos de sífilis congênita caem no Distrito Federal: https://bit.ly/3mwkCOT
-

CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS
Legislação diária: https://bit.ly/3e36Xfp
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS
Ponto facultativo no dia 28/10: https://bit.ly/2HHoXAf
JORNAL DA USP
Saúde Sem Complicações #36: Sepse pode ser revertida, mas depende da saúde do
paciente e de tratamento precoce: https://bit.ly/2J7Y20J
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Boletim BiblioCovid aborda o impacto da pandemia entre idosos com doenças crônicas:
https://bit.ly/2HIv47f
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Projeto assegura exames médicos pelo SUS para candidato de baixa renda em concurso
público: https://bit.ly/3ktFXYR
SENADO FEDERAL
Senadores cobram valorização dos médicos e do SUS: https://bit.ly/3mpSLA2
NOTÍCIAS GERAIS
O importante papel do farmacêutico no cenário da pandemia: https://bit.ly/3owJh7Q
Prefeitura do Rio de Janeiro cria IVISA-RIO: https://bit.ly/2Tuj6k3
Falha na oferta de medicamentos acentua desigualdades: https://glo.bo/31PcMIx
PM do Espírito Santo contrata nutricionista e farmacêutico: https://bit.ly/2JbwJCR
Instituto do Câncer disponibiliza serviço telefônico ‘Alô Farmacêutico’ aos pacientes:
https://bit.ly/2HDA1yg
REGIÃOFarmácia do Trabalhador é inaugurada por sindicatos em Coronel Vivida:
https://bit.ly/2J399Ie
Farmácia Solidária de Nova Petrópolis entrega 37 medicamentos em uma semana:
https://bit.ly/2HEtfrO
Na zona sul de São Paulo, farmácia social é aposta para cura do corpo e da sociedade:
https://bit.ly/3ms6IO2

Remuneração média permanece em elevação para farmácias de manipulação
Leia: https://bit.ly/3e0Kj7m
Operadoras, laboratórios ou farmácias: quem leva a melhor no terceiro trimestre?:
https://bit.ly/3jzXvRC

