
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
segunda-feira, 21/09. Iniciem a semana bem informados. 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
CFF opõe-se à proposta da Anvisa na Consulta Pública 912/2020: https://bit.ly/2ZVPqA5  
 
Rádio News Farma 
 
Podcast#11 News Farma: confira as notícias da semana: https://bit.ly/3kCTZHa  
 
Brasil comemora a lei dos 30 anos da criação do SUS: https://bit.ly/3hXHnZK  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Brasil comemora a lei dos 30 anos da criação do SUS: https://bit.ly/32Owchu  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Reaberta consulta dirigida sobre serviços de saúde: https://bit.ly/35VrNLF  
 
Evento: Liberação de embarcações em tempos de Covid-19: https://bit.ly/341UUun  
 
Dispositivos médicos têm novo regime de regularização: https://bit.ly/3hP4e9H  
 
Participe do Webinar sobre Boas Práticas Farmacêuticas: https://bit.ly/3kFi14f  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
30 anos da lei que regulamentou o SUS: CNS segue em luta por mais orçamento: 
https://bit.ly/3iQJob7  
 
Participantes de pesquisas clínicas correm riscos com PL que descumpre regras éticas: 
https://bit.ly/2ZY03Ca  
 
NOTA DE FALECIMENTO: CNS lamenta morte de conselheiro nacional Gileno José dos 
Santos: https://bit.ly/32OF4Uj  
 
Enfrentamento à pandemia: diálogo interconselhos articula ações comuns: 
https://bit.ly/2RJbwRx  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
30 anos: Lei do SUS: https://bit.ly/33KwKnL  
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Painel mostra dados sobre medicamentos para Covid-19: https://bit.ly/2HdqTzK  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS 
 
SES-DF: Saúde tem trabalho selecionado no projeto Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS: 
https://bit.ly/35Snyk0  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
A OMS e a UNICEF se comprometem a acelerar a saúde e o bem-estar em todas as 
idades: https://bit.ly/2HnWuz3  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
 
'Reabertura segura das escolas deve ser prioridade', alertam UNICEF, UNESCO e 
OPAS/OMS: https://bit.ly/2ZRWI7K  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU/BR 
 
OMS pede que países se unam ao esforço multilateral para vacina COVID-19: 
https://bit.ly/33T0kb0  
 
OPAS lança campanha no Dia Mundial da Segurança do Paciente: https://bit.ly/3hRdzhg  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Fiocruz lamenta a morte do pesquisador Elisaldo Carlini: https://bit.ly/2FWzHtm  
 
Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência: Editora Fiocruz faz ação promocional 
nesta segunda: https://bit.ly/2ElS5LL  
 
Uso abusivo e resistência aos antibióticos são temas de podcasts: https://bit.ly/3mFC58u  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Deputados retomam discussão sobre inclusão das pessoas com deficiência no Brasil: 
https://bit.ly/2HeVMUp  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Senadores celebram o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência: 
https://bit.ly/3mFCrMm  
 
Brasil celebra Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência nesta segunda-feira: 
https://bit.ly/3kApHVx  
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- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Maior evento do setor magistral ganha versão online e traz novidades em medicina 
personalizada: https://bit.ly/3kO097J  
 
Descarte correto de medicamentos e eletrônicos é realizado em drive thru: 
https://bit.ly/2Hlz3Gv  
 
UFPE, UFRJ e UFRGS criam medicamento para tratar esquizofrenia: https://bit.ly/3ckljaw  
 
Bebida alcoólica deve ser evitada durante o uso de medicamentos: https://bit.ly/35WkZNF  
 
Medicamento diminui risco de 25% na recorrência de câncer de mama: 
https://bit.ly/3hRo4Rs  
 
Agência Europeia de Medicamento recomenda dexametasona para casos graves de 
covid-19: https://bit.ly/32MwGVp  
 
Covid-19: Medicamentos surgem como alternativa para combater doença: 
https://bit.ly/33NSzTC  
 
Papa defende vacina anti-Covid acessível a todos: https://bit.ly/35Wi3Ru  
 
Pfizer faz alerta sobre depressão e ansiedade em meio à pandemia: https://bit.ly/2ZSA0fB  
 
Farmácia abre 12 vagas de emprego em Santa Maria: https://bit.ly/2RK1Gz9  
 
Casos de doença de Alzheimer podem quadruplicar no País: https://bit.ly/2RP0zxO  
 
Mercado farmacêutico corre risco com atraso no plano de serialização de medicamentos: 
https://bit.ly/32MBnhT  
 
Congresso termina com audiência recorde e lições do varejo global: https://bit.ly/3hQnB1Z  
 
Farmácia abre vagas com salário de até R$ 3.200 na Grande Vitória: https://bit.ly/32QBIju  
 
Casos de doença de Alzheimer podem quadruplicar no País: https://bit.ly/32QiISw  
- 
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