Boa tarde, farmacêuticos!

😷💉 Este é o Boletim de Notícias do CFF e também sobre setor farmacêutico desta
quarta-feira, 29/07. Mantenham-se informados. 🔬💊
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Rádio NewsFarma - Entidades se unem pela assinatura qualificada de receita digital:
https://bit.ly/3jOqCSF
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
Ministério da Saúde quer opinião para atualizar protocolo sobre transplante de rim:
https://bit.ly/338mtmS
Covid-19: Brasil ultrapassa 1,7 milhão de curados: https://bit.ly/2P5Ofbk
Indígenas do Amazonas testam projeto piloto de Telemedicina: https://bit.ly/3faClaD
Governo Federal reforça enfretamento à Covid-19 em Terras Indígenas Xavante:
https://bit.ly/3g5jNtL
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Novo marco regulatório de farmacovigilância: confira: https://bit.ly/2X9AAEv
Dispensada tradução juramentada de documentos: https://bit.ly/2EzepRX
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
Declaração da OMS sobre produtos de tabaco aquecido e decisão da FDA dos EUA sobre
IQOS: https://bit.ly/3gmfslS
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS/OMS
OPAS, COICA e outras organizações buscam reduzir impacto da COVID-19 em povos
amazônicos: https://bit.ly/333oXCU
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU/BR
OPAS pede prevenção e tratamento contínuos das hepatites durante pandemia:
https://bit.ly/30V2JjW
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

NOTA PÚBLICA: CNS defende fortalecimento do SUS e debate com a sociedade e o
controle social: https://bit.ly/309CiaU
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Tabela de Situações Clínicas do Componente Especializado disponibiliza informações sobre
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, entre outras: https://bit.ly/337uuZg
Pesquisa e educação são foco de ‘live’ sobre coronavírus: https://bit.ly/2D1RKNB
Ágora Abrasco: “Como a APS está enfrentando a pandemia de Covid-19 no Brasil?:
https://bit.ly/39CW9Cj
RDC ANVISA Nº 407, DE 23 DE JULHO DE 2020: https://bit.ly/30VjZ8F
RDC ANVISA Nº 402, DE 21 DE JULHO DE 2020: https://bit.ly/2D1zYdb
PORTARIA GM Nº 1.859, DE 28 DE JULHO DE 2020: https://bit.ly/309knBf
PORTARIA GM Nº 1.857, DE 28 DE JULHO DE 2020: https://bit.ly/2DifM6A
PORTARIA GM Nº 1.858, DE 28 DE JULHO DE 2020: https://bit.ly/2DgNSIp
LEI Nº 14.029, DE 28 DE JULHO DE 2020: https://bit.ly/39ExGwM
PORTARIA Nº 1.841, DE 28 DE JULHO DE 2020: https://bit.ly/312wlf0
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Parlamentares apoiam ações da Fiocruz contra a Covid-19: https://bit.ly/3337DOp
Agenda Jovem Fiocruz promove ciclo de debates: https://bit.ly/3hIyS4I
Revista 'Saúde em Debate' prorroga prazo para submissão em seu número especial
‘Mulheres, Ciência e Saúde’: https://bit.ly/39Bz9nr
Fiocruz produz importante medicamento contra influenza A: https://bit.ly/334StrZ
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Projeto autoriza funcionamento de hospitais de campanha após fim da pandemia de
Covid-19: https://bit.ly/2P6IQ3G
Deputados querem medida provisória para garantir recursos para vacina contra Covid-19:
https://bit.ly/3gbYCpM
-

SENADO FEDERAL
Congresso é iluminado de amarelo para lembrar o combate às hepatites virais:
https://bit.ly/3f9KpIW
NOTÍCIAS GERAIS
Rússia pretende aprovar vacina da covid-19 em menos de duas semanas, diz TV:
https://bit.ly/3hKqH8a
Hepatite viral pode ficar silenciosa por anos; saiba se precisa fazer teste:
https://bit.ly/2BFPk6x
Entidades de educação já discutem mudança em formação médica após pandemia:
https://bit.ly/3hSCqlj
Natulab é eleita uma das 10 melhores empresas para trabalhar na Bahia:
https://bit.ly/30c2q58
Farmácias perdem lucratividade sem apostar na venda de produtos pet:
https://bit.ly/39A8IOY
Cresce a procura por testes rápidos em farmácias de Uberlândia: https://bit.ly/3hNBgY9
Marca de fotografia Kodak irá produzir medicamentos: https://bit.ly/2BE0J6P
Maior rede de farmácias do país abre 18ª loja em Porto Alegre e tem vagas de emprego:
https://bit.ly/3gcbInd
Trump acusa setor farmacêutico de mentir sobre ação do governo para preço de remédios:
https://bit.ly/3jU81EG
A presidente da AMB, Renata Gil, fala hoje sobre a campanha #sinalvermelho para mais de
700 policiais civis do Rio de Janeiro: https://bit.ly/30XipmB
Cientistas avaliam exame de sangue que pode detectar Alzheimer precocemente:
https://bit.ly/3jPaWi5
Identifique um AVC com a regra do SAMU: https://bit.ly/3jLFYaJ

