Boa tarde, farmacêuticos!

😷💉 Confiram o Boletim de Notícias do CFF e também sobre setor farmacêutico
desta sexta-feira, 14/08. Mantenham-se informados e aproveitem o final de semana!
🔬💊
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Uso racional de psicotrópicos durante a pandemia: https://bit.ly/30W9UJK
Julgamento do processo contra técnico em farmácia começa com voto favorável aos
conselhos: https://bit.ly/3h93Kvi
Rádio News Farma
STF inicia julgamento sobre responsabilidade técnica em farmácia: https://bit.ly/2Y3oWeZ
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
SUS terá novas tecnologias para diagnóstico e tratamento da tuberculose:
https://bit.ly/3axwagk
Hospitais e institutos federais do RJ aderem ao Projeto Lean nas Emergências de gestão do
SUS: https://bit.ly/3iHPdqS
Pazuello apresenta ações do Ministério da Saúde para enfrentamento da Covid-19 a
deputados e senadores: https://bit.ly/2XVaYf5
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Covid-19: empresas devem informar sobre medicamentos: https://bit.ly/31UxUMy
Soro de cavalo para Covid: pedido de registro não foi formalizado à Anvisa:
https://bit.ly/2PTJ6Du
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Pesquisa com Agentes Comunitários de Saúde durante a Covid-19 apresenta primeiro
balanço: https://bit.ly/2PVjG8y
Covid-19: Fiocruz faz inquérito com pacientes com tuberculose: https://bit.ly/3g1fE9g
InfoGripe: número de casos ainda está acima de muito alto: https://bit.ly/3iDOSWi
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 460, DE 13 DE AGOSTO DE 2020: https://bit.ly/3412qHu
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS
Covid-19: ANS finaliza análise técnica e determina inclusão de testes sorológicos no Rol de
Procedimentos: https://bit.ly/2DJjNSs
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ
Calúnia, difamação e injúria são violências que trazem consequências devastadoras na vida
de uma mulher e são crimes que devem ser combatidos: https://bit.ly/3iKUpKz
Pode ser marido, namorado, irmão, tio ou pai: ninguém tem direito de destruir ou tomar para
si aquilo que é seu. Esconder documentos, quebrar notebooks ou celulares, se apossar de
valores: é violência patrimonial: https://bit.ly/3fQXGGA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Ministério pode exigir da indústria produção direcionada de medicamentos para intubação:
https://bit.ly/3kOIqxM
Câmara é iluminada de azul hoje em homenagem ao Dia do Cardiologista:
https://bit.ly/3iD1InN
SENADO FEDERAL
Ministro da Saúde diz que pouco mais de 60% das verbas para combate à covid-19 foram
empenhadas: https://bit.ly/3kM5MUE
Projeto em análise no Senado define quem terá prioridade para vacina contra covid-19:
https://bit.ly/2CvtR0E
NOTÍCIAS GERAIS
Médicos russos desconfiam de vacina aprovada rapidamente, mostra pesquisa:
https://bit.ly/33YCVX3
Planos são obrigados a cobrir teste: https://bit.ly/3amQXTG
Italianos identificam como coronavírus entra no sistema nervoso: https://bit.ly/2PRoMD1
Mortes poderiam ter sido evitadas: https://bit.ly/30W7FWL
Anvisa não confirma notícia sobre derrubada de retenção de receita para cloroquina e
ivermectina: https://bit.ly/30TWzSi

Emissão primária de certificados digitais por meio de videoconferência perde amparo legal:
https://bit.ly/3arA3Db
Raia Drogasil investe em lojas populares: https://bit.ly/2DRCinC
Os limites da vacina anunciada por Vladimir Putin: https://bit.ly/3fWx5I4
Anticorpos a galope: https://bit.ly/3gYjvW4
Congresso derruba vetos presidenciais relacionados ao uso da telemedicina:
https://bit.ly/3gYfxwE

