Boa tarde, farmacêuticos!
Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta
quinta-feira, 01/10. Iniciem o mês bem informados!
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF
Revistinha leva informação sobre saúde para público infantil: https://bit.ly/30kgPM4
Rádio News Farma
Uso de novas bombinhas para doença respiratória exige orientação: https://bit.ly/33lYDDL
Brasil cria 249 mil empregos formais no melhor agosto desde 2010: https://bit.ly/2Ggw41P
OMS vê aumento de interesse por mecanismo Covax para vacinas: https://bit.ly/34jxtN9
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Anvisa inicia a primeira revisão para registro de uma vacina contra Covid-19:
https://bit.ly/3jlmOYH
Participe da pesquisa sobre cosmetovigilância: https://bit.ly/30pCenk
Mapeamento da produção e abastecimento da Heparina: https://bit.ly/3jlgf8p
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
CNS recomenda que Congresso Nacional acelere impedimento de portaria que dificulta
abortamento legal: https://bit.ly/3jpmAzC
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS
Legislação diária: https://bit.ly/2EULQyQ
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
ONU dá as boas-vindas a quase US $ 1 bilhão em promessas recentes - para reforçar o
acesso a testes, tratamentos e vacinas que salvam vidas para acabar com o COVID-19:
https://bit.ly/33hnDMg
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS
Pessoas com mais de 60 anos foram as mais atingidas pela COVID-19 nas Américas:
https://bit.ly/33iBWjD

Ministros da Saúde das Américas se comprometem a manter e ampliar ações sustentadas
para combater pandemia de COVID-19: https://bit.ly/30qqsc7
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU
PNUD Brasil lança
https://bit.ly/3jwR3vu
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UNICEF: 72% dos adolescentes sentiram necessidade de apoio psicológico na pandemia,
diz enquete: https://bit.ly/2HEF0ye
Banco Mundial: COVID-19
https://bit.ly/3cK25v2
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“Não queremos mais meninas grávidas”, afirma diretor regional do UNFPA para América
Latina e Caribe: https://bit.ly/3jqOKdK
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Fiocruz e TSE debatem plano de segurança sanitária nas eleições: https://bit.ly/33gVYeC
Presidente da Fiocruz recebe prêmio Embaixadores do Rio: https://bit.ly/2GuifNa
Nota técnica sobre situação epidemiológica do Amazonas: https://bit.ly/3l0t8VR
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Lei flexibiliza regras de licitação até o fim do estado de calamidade pública:
https://bit.ly/36pjtnM
Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados lança campanha Outubro Rosa:
https://bit.ly/36lOVD9
Brasil deve ter 265 milhões de doses da vacina de Oxford em 2021: https://bit.ly/2GnqFWy
SENADO FEDERAL
Congresso será iluminado de rosa para alertar sobre câncer de mama: https://bit.ly/3naLl4H
Outubro Rosa: diagnóstico de câncer de mama diminui na pandemia: https://bit.ly/30oeqQE
NOTÍCIAS GERAIS
Automedicação é desafio da saúde na era das fake news: https://bit.ly/2GoeLvq
Reduza impostos com a escolha do regime tributário: https://bit.ly/36rKlDt

Chile autoriza estudos clínicos de duas vacinas contra a covid-19: https://bit.ly/2Gr1u5r
Prati-Donaduzzi inicia programa online de orientação a gestantes: https://bit.ly/36mIJLb
Setor farmacêutico deve retomar crescimento impulsionado por aquisições, afirma Bayer:
https://glo.bo/33h6ylH
Mercado farmacêutico mantém ritmo de contratações: https://bit.ly/3irokY0

