Boa tarde, farmacêuticos!

💻📱 Este é o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta
terça-feira, 13/10. 💊💉 Acompanhem e fiquem atualizados.
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Anvisa prorroga prazos das consultas públicas 911 e 912. CFF vai propor alterações:
https://bit.ly/2H3vc0l
Podcast#14 Newsfarma: confira as notícias da semana: http://newsfarma.cff.org.br/
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Perguntas e respostas: rotulagem nutricional: https://bit.ly/2GMeALa
Webinar: doação e transfusão de sangue mais seguras: https://bit.ly/2SQwbUu
Nota sobre suspensão dos testes de vacina: https://bit.ly/2IryJGI
Participe do Webinar sobre a Consulta Pública 912: https://bit.ly/34WtxC8
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
NOTA DE PESAR: Frente Pela Vida lamenta as 150 mil vidas perdias por Covid-19:
https://bit.ly/3iSre8k
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Representantes dos municípios da macrorregião Sul de Minas recebem orientações da
SES-MG: https://bit.ly/3lIy6qq
Secretário de Saúde anuncia retomada dos Hospitais de Traumatologia e Ortopedia
Baixada e Dona Lindu: https://bit.ly/3jVgesb
GDF amplia a oferta e zera fila de exames de mamografia: https://bit.ly/33UhPZt
RDC ANVISA Nº 429, DE 8 DE OUTUBRO DE 2020: https://bit.ly/2GXvkyK
IN Nº 75, DE 8 DE OUTUBRO DE 2020: https://bit.ly/370TNhy
JORNAL DA USP
Pílula Farmacêutica #46: Automedicação causa mais agravos à saúde da população infantil:
https://bit.ly/3dnz3l1
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS

OPAS e OIM assinam acordo para melhorar saúde de 70 milhões de migrantes nas
Américas: https://bit.ly/3lEJHqE
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS
Projeto da ANS ganha prêmio FGV de Melhores Práticas em Regulação:
https://bit.ly/3nO55vi
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Mestrado Profissional em Saúde da Família inicia quarta turma com 170 alunos:
https://bit.ly/312VUNZ
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Projeto institui política de atenção à saúde mental para familiares de vítimas da Covid-19:
https://bit.ly/3iWNzl3
Pandemia afetou diagnóstico e tratamento do câncer de mama no SUS:
https://bit.ly/3nK9rDV
SENADO FEDERAL
Senadores debatem verbas para fabricação das futuras vacinas contra a covid-19:
https://bit.ly/3jQdoo6
Domingo foi o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física: https://bit.ly/3iYblNs
No Mês da Saúde Mental, senadores pedem políticas públicas para tratamento:
https://bit.ly/2Fp6nvw
NOTÍCIAS GERAIS
Genéricos já têm mais de um terço do mercado: https://bit.ly/3nOlccg
Grupo farmacêutico lançará novo teste de antígeno de Covid-19 com resultados em 18
minutos: https://bit.ly/2IiFZEC
Lobbies de Farmacias e Laboratorios em guerra na Anvisa: https://glo.bo/3lIoqfS
A Farmácia do futuro: https://bit.ly/34V8AHM
UMA VIAGEM À HISTÓRIA DA PUBLICIDADE NO MUSEU DA FARMÁCIA:
https://bit.ly/3jVR0d7
As pesquisas mais recentes sobre tratamentos e medicamentos do COVID-19 no mundo:
https://bit.ly/3iYQvxw

Medicamento antimicrobiano testado em animais contra covid-19 tem resultado promissor:
https://bit.ly/34VumuT
Imunoglobulina humana, medicamento para doenças inflamatórias, está em falta nas
farmácias estaduais de Minas: https://glo.bo/2GTHJUz
Prefeitura de Tomazina-PR abre seleção para Farmacêutico: https://bit.ly/33UeEkv
Anvisa é comunicada de interrupção dos testes para vacina contra Covid da Johnson &
Johnson: https://bit.ly/3nLjGI6

