Boa noite, farmacêuticos!

💻📱 Este é o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta
quinta-feira, 08/10. 💊💉 Acompanhem e fiquem atualizados.
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Farmacêuticos garantem ampliação de 25% no acesso ao tratamento de diabetes em plena
pandemia: https://bit.ly/3nuoRfi
Farmacêuticos do município de São Paulo podem prescrever antiretrovirais:
https://bit.ly/30NRIBE
Rádio News Farma
Turma da Cacilda inicia atividades em Colégio de Brasília: https://bit.ly/2GLK4Aw
Congresso Mundial dos Farmacêuticos será em novembro: https://bit.ly/34SALaz
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Disponibilizado peticionamento eletrônico para Pate: https://bit.ly/3loJSpS
Bulário eletrônico estará de cara nova em 14/10: https://bit.ly/3iHouuc
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
O desafio global para o movimento em saúde mental começa quando a falta de
investimento em saúde mental deixa milhões de pessoas sem acesso a serviços:
https://bit.ly/3npu1Js
Um natimorto ocorre a cada 16 segundos, de acordo com as primeiras estimativas
conjuntas da ONU: https://bit.ly/3nt3pY1
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS
OPAS: alguns países mostram picos na transmissão de COVID-19, especialmente entre
jovens: https://bit.ly/3dhVxnB
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU
OPAS: Pandemia interrompeu calendário de imunização em metade da América Latina:
https://bit.ly/36Kb3HJ
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
COMUNICADO: 65ª Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Saúde adiada para
23/10: https://bit.ly/30OTrGN

CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
OMS reconhece como exitoso o Prêmio APSForte e a cooperação via Laboratório de
Inovação: https://bit.ly/3dc0XRd
PORTARIA GM Nº 2.699, DE 5 DE OUTUBRO DE 2020: https://bit.ly/30MwXGB
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS
Rol de Procedimentos: ANS inicia consulta pública para revisão da lista de coberturas dos
planos de saúde: https://bit.ly/3iIL9q6
SENADO FEDERAL
Rose de Freitas pede mais aparelhos de mamografia no SUS: https://bit.ly/2GxzA8i
Projeto prevê hospitais de campanha funcionando até vacinação contra covid:
https://bit.ly/3d90GhR
NOTÍCIAS GERAIS
Própolis vermelha tem substâncias que inibem o crescimento de células cancerígenas:
https://bit.ly/2GvqUzi
Halex Istar realiza doação de bolsas de paracetamol injetável para tratamento dos sintomas
de Covid-19: https://bit.ly/3jM57Si
Anvisa adia votação sobre plano de rastreabilidade de medicamentos: https://bit.ly/30M6jNL
Pós-graduação na USP tem vagas para área de medicamentos e cosméticos:
https://bit.ly/33FfXUi
III Simpósio aborda o papel do farmacêutico em tempos de pandemia Evento será on-line:
https://bit.ly/3d8Chce
Farmácias municipais distribuíram 135 milhões de remédios na pandemia:
https://bit.ly/36YIzKz
Testes rápidos em farmácias: ranking de casos positivos por estado: https://bit.ly/2SAulHg
Anvisa aprova norma sobre rotulagem nutricional: https://bit.ly/3iIRaTR
Iqvia prevê oportunidades em biossimilares para reduzir custos: https://bit.ly/2GDwS0V

