Olá farmacêuticos, boa noite!

😷💉 Confiram o Boletim de Notícias do CFF e também sobre setor farmacêutico
desta terça-feira, 25/08. Iniciem a semana bem informados. 🔬
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF
Farmacêutico participa de pesquisa sobre interação química interna dos anfíbios:
https://bit.ly/2EjvbVo
Vacinação pode ser campo para empreender na área farmacêutica: https://bit.ly/2YBbrDr
Anvisa anuncia revisão das RDCs nº 44/2009 e 302/2005: https://bit.ly/2YzJmfN
Webinar internacional virtual sobre Covid-19 recebe inscrições: https://bit.ly/3aYez0Z
CFF lança livro sobre pandemia de Covid-19 para público infantil: https://bit.ly/32oVIsi
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Ministério da Saúde autoriza implementação de serviços de radioterapia em Fortaleza:
https://bit.ly/2EE8hYj
MS publica informações técnico-científicas sobre o Uso Racional de Medicamentos:
https://bit.ly/3lfLSS5
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Recolhimento de medicamentos: novos códigos de assunto: https://bit.ly/2Ew93a2
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Webinário: divulgação dos resultados preliminares do ENANI: https://bit.ly/3j90fFO
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Covid-19: Fiocruz coordena testes clínicos da vacina Coronavac em Niterói:
https://bit.ly/2CYpjA9
Conselho Superior da Fiocruz divulga nota sobre ações na pandemia: https://bit.ly/2EtXXCh
Políticas de assistência social no Brasil são tema de lançamento da Editora Fiocruz na
quarta (26/8): https://bit.ly/34xALy7
Fiocruz lança mestrado profissional em prol da população LGBTQIA+: https://bit.ly/2FOVsuS
-

ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS/OMS
OPAS pede aos países que reforcem rastreamento de contatos e sistemas de dados à
medida que a região começa a reabrir: https://bit.ly/3aVYWXX
OPAS comemora conquista da região da África na eliminação do poliovírus selvagem:
https://bit.ly/31sEkUn
NOTÍCIAS GERAIS
Plasma contra Covid-19 é testado em 26 estudos no Brasil: https://bit.ly/3aYqM5O
Setor farmacêutico reage contra o possível fim do Farmácia Popular: https://bit.ly/3hwRe9a
AstraZeneca nega que tenha acordo com Trump para acelerar vacina: https://bit.ly/34xG14P
Renda Brasil deve ser fim de Farmácia Popular, que atende mais de 20 milhões por ano:
https://bit.ly/3jfuqeQ
Anvisa aprova nova indicação de enzalutamida para o tratamento de câncer de próstata:
https://bit.ly/3lj8wJm

