Boa tarde, farmacêuticos!
Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta
quarta-feira, 23/09. Mantenham-se informados.
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF
Cientista brasileiro correlaciona epidemia de dengue à pandemia de Covid-19:
https://bit.ly/33WBKG7
Rádio News Farma
FIP lança declaração de política sobre escassez de medicamentos: https://bit.ly/3kI3Zz8
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
Inscrições abertas para a Semana de Doenças Crônicas Não Transmissíveis:
https://bit.ly/2FXimRb
Ministério da Saúde investe no auxílio à saúde mental no combate à Covid-19:
https://bit.ly/2FSQ4Y9
Pacientes adultos com psoríase passam a contar com novo medicamento SUS:
https://bit.ly/2FXFeQi
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Anvisa lança programa de monitoramento de nitrosaminas: https://bit.ly/304l5zb
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
Gerenciando o infodêmico COVID-19: promovendo comportamentos saudáveis e mitigando
os danos da desinformação e desinformação: https://bit.ly/3kMgxWd
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS
Organismos internacionais se unem para alertar sobre doenças crônicas no contexto da
COVID-19: https://bit.ly/2FNAI7o
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU/BR
OPAS notifica mais de 60 mil casos confirmados da COVID-19 entre gestantes nas
Américas: https://bit.ly/2RSu02e
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

“Se não fosse o SUS, seria muito mais difícil enfrentarmos a crise sanitária”, diz Pigatto em
Fórum sobre Saúde Pública: https://bit.ly/2RTvUQ1
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Suspensão das cirurgias eletivas é prorrogada até 28 de setembro: https://bit.ly/3cAj3fr
Ágora Abrasco debate direções e alternativas no contexto do SUS no Painel “Crise
Sanitária: Ideias e pessoas fora do lugar”: https://bit.ly/33Q1xQ8
RDC ANVISA Nº 424, DE 18 DE SETEMBRO DE 2020: https://bit.ly/301lpig
RDC ANVISA Nº 424, DE 18 DE SETEMBRO DE 2020: https://bit.ly/3mO0uJ2
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Estudo indica que Covid-19 pode causar danos cerebrais: https://bit.ly/3j1b1hS
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Câmara aprova urgência para duas propostas em favor da pessoa com deficiência; sessão
é encerrada: https://bit.ly/33RnGOa
NOTÍCIAS GERAIS
Ministério da Saúde estuda inclusão de dois medicamentos com canabidiol no SUS:
https://bit.ly/2HpOuNU
Farmácia de Monte Horebe oferece consultório de atendimento personalizado e saça de
serviços: https://bit.ly/2ROY6DR
Operação investiga grupo que desviou ao menos R$ 10 milhões do Farmácia Popular, diz
PF: https://bit.ly/300z1Ku
Roche lança desafio para encontrar solução que facilite diagnóstico de doenças raras:
https://bit.ly/30jNrFZ
Consultor americano fala sobre tendências e desafios da farmácia para o futuro:
https://bit.ly/33Sorqa
Como funciona a logística reversa de medicamentos?: https://bit.ly/3coTZaY
Farmacêuticas divulgam planos de testes para vacina da Covid-19: https://bit.ly/2RQC43k
Remédios do programa Farmácia de Minas continuarão a ser entregues em casa:
https://bit.ly/3j0rjra

SUS abre consulta pública sobre uso de medicamento para o coração: https://bit.ly/3i54K3D
Rio Branco continua com falta de Ivermectina e Azitromicina: https://bit.ly/3iZCRel

