Boa tarde, farmacêuticos!

😷💉 Confiram o Boletim de Notícias do CFF e também sobre setor farmacêutico
desta terça-feira, 18/08. Mantenham-se informados. 🔬💊
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Farmacovigilância: gerente da Anvisa reforça a importância de notificações dos efeitos
adversos de medicamentos: https://bit.ly/34gKj0l
Rádio News Farma
China realiza patente da primeira vacina contra Covid-19: https://bit.ly/3iWdKIP
Covid-19: mortes estabilizam em SP e 89% querem se vacinar: https://bit.ly/2E7awDA
Aplicativos testam entregas de produtos por drone: https://bit.ly/34a7kBS
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Aprovados aplicativos para ECG e pressão arterial: https://bit.ly/3aDUP2w
Covid-19: Anvisa autoriza novo ensaio clínico de vacina: https://bit.ly/34ajD0V
Acompanhe a 15ª Reunião Pública da Diretoria Colegiada: https://bit.ly/2DTNuAh
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CNS
Live do CNS debaterá Saúde das Mulheres em tempos de pandemia: https://bit.ly/3g9aOqH
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Huana instala projeto de integração dos hospitais em plataforma única: https://bit.ly/3haa2eh
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS
OPAS capacita profissionais no Pará e Roraima para análise e produção de estatísticas
sobre COVID-19: https://bit.ly/3kSxYFf
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Educação globalizada: Seminário debate ensino e pesquisa no contexto da Covid-19:
https://bit.ly/3iJXpXQ
Fiocruz fornece ao SUS medicamento para câncer de mama: https://bit.ly/321gqyi

Covid-19: Pesquisa aponta necessidade de investir em APS: https://bit.ly/321EiBV
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU/BR
Medo de exposição à COVID-19 afeta cobertura vacinal nas Américas: https://bit.ly/3g5d8iw
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Atuação das entidades filantrópicas em saúde será tema de debate nesta quinta-feira:
https://bit.ly/3g7suTD
Deputado Ricardo Barros é o novo líder do governo na Câmara: https://bit.ly/3g8DkZw
Comissão debate situação de pacientes com doenças raras durante pandemia:
https://bit.ly/3hbgIsD
Comissão debate situação de profissionais de fora da Saúde que atuam na linha de frente
contra a Covid: https://bit.ly/2EbIVRt
Projeto permite a enfermeiro deduzir compra de EPI do imposto de renda:
https://bit.ly/3aACweF
NOTÍCIAS GERAIS
Descoberta de fármacos para os mais negligenciados: https://bit.ly/2Q2kx7J
Sanofi anuncia compra da empresa de biotecnologia Principia Biopharma:
https://bit.ly/2Q9RaA5
Covid-19: posso viajar, ir à casa de amigos ou encontrar familiares?: https://bit.ly/324hBgo
Anvisa autoriza o registro do medicamento mais caro do mundo: https://bit.ly/3iSjBz3
Rede de farmácias D1000 tem prejuízo de 186% no segundo trimestre de 2020:
https://bit.ly/2YbkMSh
Funcionários dos Correios anunciam greve por tempo indeterminado: https://bit.ly/326jbOP
Ozonioterapia pode tratar Covid-19? Entenda a polêmica: https://bit.ly/349ZPuB
Testes com células-troncos para tratar casos graves de covid avançam:
https://bit.ly/3g79g0p
OMS diz que pandemia é impulsionada por pessoas de até 40 anos: https://bit.ly/31XLjDE

OMS: Com 90% da população sem anticorpo, imunidade de rebanho não é viável:
https://bit.ly/31ZO9be

