Olá!
Boa tarde, farmacêuticos!

💻📱 Vejam o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta
terça-feira, 15/12. 💊💉 Mantenham-se sempre muito bem informados sobre os
principais assuntos.
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
Assistência farmacêutica
https://bit.ly/3nqRTvV

no SUS ganha reforço de mais de R$ 19 milhões:

Saúde destina mais de R$ 29 milhões para continuidade da retomada segura de
atendimentos odontológicos: https://bit.ly/3842CGi
Mais 375 leitos de UTI prorrogados em estados e municípios: https://bit.ly/3oRnWFE
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Anvisa divulga Plano de Gestão Anual para 2021: https://bit.ly/2LFHONK
Anvisa padroniza processos administrativos de responsabilização: https://bit.ly/34hfCXN
Farmacovigilância: assuntos de petição no Solicita em 18/12: https://bit.ly/2KtJ465
Alessandra Bastos Soares faz discurso de despedida na 23ª Dicol: https://bit.ly/3modTGk
Anvisa divulga dados sobre processamento celular: https://bit.ly/2WguIbL
Acompanhe a 23ª Reunião da Diretoria Colegiada da Anvisa: https://bit.ly/3gLgTLW
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
CNS entregará petição pública pela manutenção do orçamento emergencial para o SUS ao
Congresso Nacional: https://bit.ly/2K5E4Va
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Em coletiva em SP, presidente do Conass defende a incorporação de todas as vacinas ao
PNI: https://bit.ly/3gOsB8o
Conass recebe Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias:
https://bit.ly/2LwNcCE
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS
Legislação Diária Nacional – 15/12/2020: https://bit.ly/3gMPmty

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
Acompanhamento do parto em uma nova era para a saúde materna: https://bit.ly/2IPTRqy
Doenças tropicais negligenciadas: OMS e Sanofi renovam colaboração de décadas para
sustentar os esforços de eliminação: https://bit.ly/3gO36Er
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU
UNAIDS lança fundo
https://bit.ly/3oUU7nx

para

apoiar

populações-chave

durante

a

COVID-19:

Assembleia Geral da ONU declara 2021-2030 como Década do Envelhecimento Saudável:
https://bit.ly/37m9CiD
OPAS atualiza funções essenciais de saúde pública para países das Américas:
https://bit.ly/37mpvW5
NOTÍCIAS GERAIS
Farmacêuticos estão no topo dos empregos com carteira em 2020: https://bit.ly/37kFIv1
Congresso debate, com
https://bit.ly/3oUvqaQ

participação

do

ITI,

os

desafios

da

saúde

digital:

