Boa tarde, farmacêuticos!
Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta
quarta-feira, 10/09.
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF
Farmacêutica desenvolve cosméticos à base de café no sul de MG: https://bit.ly/2Zprwwt
Rádio News Farma
Farmacêutica desenvolve cosméticos à base de café: https://bit.ly/3ii7j3b
Coronavac é confiável e poderá começar a ser aplicada em dezembro: https://bit.ly/3hjarun
Brasil não atinge metas de vacinação de crianças: https://bit.ly/2Rc8Qvt
Anvisa disponibiliza consultas para as RDCs 44/2009 e 302/2005: https://bit.ly/32k3TY9
Entidades farmacêuticas de Portugal farão Webinars sobre Covid-19: https://bit.ly/33hWMP1
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
Ministério da Saúde lança ações educativas de prevenção ao suicídio e automutilação:
https://bit.ly/3mbryBW
Pazuello: “Brasil estará ao lado de iniciativas que promovam o acesso justo a diagnósticos,
tratamentos e vacinas”: https://bit.ly/3iiEjbt
Brasil registra maior número de recuperados entre países com registros de Covid-19:
https://bit.ly/2Rf5FU1
Saúde divulga dados sobre a influência da Covid-19 na saúde mental de profissionais:
https://bit.ly/2DQ1jQa
Ministério da Saúde reforça compromisso em garantir uma vacina segura e eficaz contra a
Covid-19: https://bit.ly/3bJ4Pbv
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Entidades portuguesas promovem webinars sobre Covid-19: https://bit.ly/3hgBiao
Participe da tomada pública sobre softwares médicos: https://bit.ly/3magTaI
Suspensão de importação de medicamentos: https://bit.ly/2GGxthU
-

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
Mais de 3 bilhões de pessoas protegidas da nociva gordura trans em seus alimentos:
https://bit.ly/2FqB03b
OMS-CE co-anfitriã da 1ª reunião do Conselho de Facilitação de ACT-A:
https://bit.ly/33j7xAL
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS/OMS
OPAS e Roraima discutem termo de cooperação em saúde: https://bit.ly/2FgawSu
OPAS capacita profissionais de saúde no município de Boa Vista para análise e produção
de estatísticas de agravos: https://bit.ly/2Rbt5d1
Nova ferramenta busca medir nível de maturidade das instituições de saúde para oferecer
telemedicina em tempos de COVID-19: https://bit.ly/32e90ZH
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Cefope realiza mais uma live do projeto Saúde e Educação em Movimento:
https://bit.ly/339a1kU
Debate 10/09 – O atendimento de Urgência e Emergência na Atenção Primária no contexto
da Covid-19: https://bit.ly/33iaTns
“Temos a posição de preservar ao máximo os recursos [emergenciais para o SUS] em
2021”, diz Pazuello em reunião com o CNS: https://bit.ly/2ZprEw6
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS
Parto Adequado: ANS abre consulta pública sobre Certificação de Boas Práticas:
https://bit.ly/3m7WUJE
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
“Temos a posição de preservar ao máximo os recursos [emergenciais para o SUS] em
2021”, diz Pazuello em reunião com o CNS: https://bit.ly/2FjLe5P
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Programa de bolsas de iniciação científica (Pibic) tem mais 40 cotas de bolsas aprovadas:
https://bit.ly/3iiF8B5
Presidente da Fiocruz recebe título honoris causa da UFRJ: https://bit.ly/3m98Jzm
-

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Parlamentares alertam para falta de ambulatórios especializados na prevenção do suicídio:
https://bit.ly/3helfcV
Proposta autoriza universidades a fabricar equipamentos contra Covid-19:
https://bit.ly/3maiaP2
Proposta obriga registro de dados étnico-raciais de pacientes com Covid-19:
https://bit.ly/32dVKV1
Proposta autoriza uso de leito vago de UTI privada por pacientes do SUS:
https://bit.ly/32hdKxS
Conselho Nacional de Saúde pede manutenção do orçamento do setor para o ano que vem:
https://bit.ly/3iihu7P
SENADO FEDERAL
Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, esta quinta, é tema do 'Dedo de Prosa':
https://bit.ly/33iSoPE
Casos de ansiedade, depressão e suicídio aumentam durante pandemia:
https://bit.ly/33dZ7KN
NOTÍCIAS GERAIS
Piauí atinge 100% dos municípios com casos confirmados de coronavírus:
https://glo.bo/33h7B40
Varejo farmacêutico cresce dois dígitos, mas setor enfrenta desafios: https://bit.ly/3bIAABm
Farmacêuticos garantem atendimento de qualidade em rede do ES: https://bit.ly/3k5ovcx
No Dia Nacional da Epilepsia, o preconceito não entra: https://bit.ly/32eddwt
Covid-19: como a chegada ou não da vacina afeta o varejo farmacêutico:
https://bit.ly/2DRM1KM
Dasa anuncia doação para pesquisa clínica de vacina contra Covid-19: https://bit.ly/33jTRpf
Anvisa aprova primeiro e único tratamento biológico para dermatite atópica grave para
crianças: https://bit.ly/3hgKzPy

