
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta             
segunda-feira, 14/09. Comecem a semana bem informados. 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Farmacêutica do Departamento de Microbiologia da UFMG fala sobre pesquisas com o            
novo coronavírus: https://bit.ly/35CCClA  
 
Rádio News Farma 
 
Nesta semana, o podcast aborda o aumento no uso de medicamentos psiquiátricos, a             
campanha pela segurança do paciente e a inovação de farmacêutica, em Minas Gerais, na              
produção de cosméticos à base de café: https://bit.ly/3ki5u6U  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE 
 
Instituto Nacional de Cardiologia salva a vida de sete pacientes com transplantes durante a              
pandemia: https://bit.ly/32vFLls  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Medicamentos: novo código para petições de pós-registro: https://bit.ly/2ZCg3tp  
 
Segurança do paciente é tema de Webinar: https://bit.ly/2E3931k  
 
Fique por dentro do mapa das vacinas em teste no Brasil: https://bit.ly/3itPC0F  
 
Informações técnicas sobre termômetro infravermelho: https://bit.ly/2Rq8H7Y  
 
Anvisa e agência inglesa discutem vacina de Oxford: https://bit.ly/2ZCeQSV  
 
Nota da Anvisa sobre anúncio da retomada dos estudos da vacina de Oxford:             
https://bit.ly/2GZY9uj  
 
Atualização vacina de Oxford: Anvisa recebe dados de laboratório: https://bit.ly/33ovnv2  
 
Anvisa aprova a retomada do estudo da vacina de Oxford: https://bit.ly/3huarro  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS/OMS 
 
OPAS incentiva comunidades a apoiarem as pessoas no enfrentamento da pandemia de            
COVID-19: https://bit.ly/3iwuw1v  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU/BRASIL 
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ONU pede mais financiamento para vacinas e tratamentos para COVID-19 no mundo:            
https://bit.ly/3hvl4dm  
 
Desigualdade é obstáculo para o desenvolvimento, diz secretário-geral da ONU:          
https://bit.ly/3mkzzog  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
CNS pede manutenção do Farmácia Popular, que atende cerca de 20 milhões de             
brasileiros: https://bit.ly/35vVgf3  
 
Parlamentares recebem petição do CNS pela continuidade do orçamento emergencial para           
a saúde em 2021: https://bit.ly/3kfevgT  
 
Vigilância popular na pandemia: CNS debate boas práticas comunitárias contra Covid-19:           
https://bit.ly/2DZ5r09  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Hospital Municipal recebe visita de membros do Ministério da Saúde e do Conass:             
https://bit.ly/2RqAllb  
 
O Brasil e os países lusófonos: desafios para uma agenda integrada na saúde:             
https://bit.ly/3mkpVSr  
 
Piauí divulga programação em alusão ao Dia Mundial de Segurança do Paciente:            
https://bit.ly/35wRwdf  
 
Sesap abre inscrições para evento virtual sobre segurança do paciente:          
https://bit.ly/32tTkSs  
 
LEI Nº 14.056, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020: https://bit.ly/3klPzEJ  
 
LEI Nº 14.055, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020: https://bit.ly/32tlWev  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS 
 
Legislação Diária Nacional – 11/09/2020: https://bit.ly/32tnHbB  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
IOC inicia edição 2020 da Semana da Pós-Graduação Stricto sensu: https://bit.ly/2E05clv  
 
Editora Fiocruz participa de feira virtual de livros em evento sobre cultura:            
https://bit.ly/2RvXt1z  
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Pesquisador defende estratégias locais contra à Covid-19 no Brasil: https://bit.ly/33GPaWL  
 
Passado, presente e futuro da vigilância sanitária em pauta nos 39 anos do INCQS:              
https://bit.ly/3mkvTTh  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS 
 
ANS promove 17ª Reunião Extraordinária da Diretoria Colegiada: https://bit.ly/2DZp0FD  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Projeto obriga condomínios a denunciar casos de violência doméstica: https://bit.ly/33rdfAz  
 
Projeto aumenta pena para quem exercer ilegalmente medicina em busca de lucro:            
https://bit.ly/35ze1OB  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Senado debate projeto para enfrentar o Alzheimer no mês de conscientização sobre a             
doença: https://bit.ly/33l2j7m  
 
Iluminação verde do Congresso chamará atenção para casos de distrofia muscular:           
https://bit.ly/2GU7t2F  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Fresenius Kabi tem primeiro biossimilar aprovado no Brasil: https://bit.ly/2FiY7NN  
 
Acabar com o programa Farmácia Popular é um tiro no pé!: https://bit.ly/2FvupVD  
 
Qual a diferença entre o medicamento original e o genérico?: https://bit.ly/2ZB0QsR  
 
Medicamentos e estilo de vida podem diminuir o risco de câncer de mama:             
https://bit.ly/33w0XH0  
 
Remédio para artrite ajuda na recuperação da covid-19, diz farmacêutica:          
https://bit.ly/3mnfVaX  
 
SUS fornecerá medicamento à base de Cannabis após regulamentação, diz Pazuello:           
https://glo.bo/3kkx5Ex  
 
Medicamento usado para tratar Covid-19 tem aumento de 2.000% em Belo Horizonte:            
https://bit.ly/3khfKMM  
 
Dia Mundial da Sepse combate a maior causa de mortes em UTIs: https://bit.ly/3c0Ei9U  
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Drogarias apostam na venda de novos produtos: https://bit.ly/3iAJy6E  
 
Pílula Farmacêutica #42: Adesivos transdérmicos levam medicação diretamente para a          
corrente sanguínea: https://bit.ly/2ZAcjsu  
 
Na pandemia, farmacêuticas tiveram melhor semestre de emprego em três anos:           
https://bit.ly/3mnsanV  
 
Governo de Santa Catarina negocia doses de vacina para coronavírus:          
https://bit.ly/3mguHk1  
 
Maranhão e DF confirmam interesse na vacina Sputnik V: https://bit.ly/3ivJTqS  
 
Grupos antivacina aumentam conspirações com avanço de pesquisas sobre coronavírus:          
https://bit.ly/3me7Xkq  
 
https://jmonline.com.br/novo/?noticias,2,CIDADE,201730: https://bit.ly/2FBJNzo  
 
Hospital do Amor inicia seleção de candidatos às vagas de empregos: https://bit.ly/2GPFEsj  
- 
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