
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
terça-feira, 22/09. Mantenham-se informados. 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Ficar atento a alguns sintomas pode evitar caso grave de Covid-19: https://bit.ly/3cmuxTk  
 
CFF obtém nova decisão favorável sobre registros de diplomas EaD: https://bit.ly/2RM3FTo  
 
Rádio News Farma 
 
Ministério divulga balanço de ações contra a Covid-19: https://bit.ly/32T0yPV  
 
SUS utilizará aplicativo em estratégia de vacinação: https://bit.ly/3iVFSfA  
 
Pacientes com artrite reumatoide ganham novo tratamento no SUS: https://bit.ly/2FPIRYI  
 
Ficar atento a alguns sintomas pode evitar caso grave de Covid-19: https://bit.ly/301Xv62  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Ministério da Saúde amplia serviços de saúde mental no SUS: https://bit.ly/2FVDI1d  
 
Saúde na Hora: mais 228 unidades de saúde podem ampliar horário de atendimento: 
https://bit.ly/3hUc3uA  
 
Ministério da Saúde evolui na discussão para incorporação do Spiranza®  para AME tipos II 
e III: https://bit.ly/33QhO7z  
 
Saúde amplia tratamento para artrite reumatoide no SUS: https://bit.ly/33QAbcM  
 
Ministério da Saúde apresenta propostas para o setor Filantrópico: https://bit.ly/3hMoPeM  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Nota esclarece sobre produtos têxteis antivirais e antibacterianos: https://bit.ly/3cmmK82  
 
Criada Comissão de Segurança Sanitária em Guarulhos: https://bit.ly/2EnUg1f  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Impulso para a resposta global ao COVID-19 conforme economias em todo o mundo 
formalmente assinam a instalação COVAX: https://bit.ly/3hYDGTf  
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Tabaco responsável por 20% das mortes por doenças coronárias: https://bit.ly/3hR9slb  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
 
OPAS notifica mais de 60 mil casos confirmados de COVID-19 entre gestantes nas 
Américas, com 458 mortes: https://bit.ly/35YN0V9  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU/BR 
 
Grupo de especialistas da OPAS visita estados para troca de experiências sobre a 
COVID-19 no Brasil: https://bit.ly/2ZYpWlB  
 
Na Assembleia Geral, chefe da ONU pede solidariedade; avisa que COVID-19 é 'ensaio' 
para desafios que virão: https://bit.ly/3kFtukx  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Covid-19: Governo de Minas avalia como será a utilização de leitos abertos durante a 
epidemia no estado: https://bit.ly/33Lk6VG  
 
Pesquisa mapeia as condições de trabalho de cuidadores de pessoas idosas durante a 
pandemia: https://bit.ly/32UqXNg  
 
O SUS foi importante para pandemia e terá papel fundamental no período pós Covid, 
avaliam especialistas durante debate organizado pelo Conass: https://bit.ly/33V0vSS  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Legislação Diária Nacional – 22/09/2020: https://bit.ly/2RQBoew  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Inclusão nos cuidados contra a Covid-19: https://bit.ly/3mLaliL  
 
Profissionais de saúde do RJ podem participar dos testes da vacina Coronavac: 
https://bit.ly/3kCZTrU  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Projetos acabam com obrigatoriedade do uso de máscara contra Covid-19: 
https://bit.ly/3j0uwY4  
 
Projeto obriga SUS a oferecer laringe eletrônica para pacientes sem fala: 
https://bit.ly/3mTFqRI  
- 
SENADO FEDERAL 
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Girão pede rapidez na distribuição de medicamento à base de cannabis: 
https://bit.ly/2ZZZSGN  
 
Senadores pedem em manifesto que SUS distribua remédios à base de canabidiol: 
https://bit.ly/3mKeQdC  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Supremo Tribunal Federal define a tributação sobre a atividade de manipulação de produtos 
magistrais: https://bit.ly/3iV1Lff  
 
Remédio para pessoas com esquizofrenia está em falta em farmácias do SUS: 
https://glo.bo/3kD4kD5  
 
Vinte anos do curso de Farmácia da Unesc conta com palestra de Nelson Teich: 
https://bit.ly/2FWXCcb  
 
Faturamento do mercado farmacêutico cresce 11,16% em 12 meses: https://bit.ly/300ODO3  
 
Distrimed cria plataforma de divulgação no PDV para farmácias: https://bit.ly/3cnrXfW  
 
Quais são os medicamentos mais eficazes para tratar a ansiedade?: https://bit.ly/3coE38H  
 
Técnico em Farmácia é opção para ingresso rápido no mercado: https://glo.bo/2FKUikG  
 
Uma nova dinâmica para a cadeia da saúde no pós-Covid-19: https://bit.ly/3kHVunM  
 
SP receberá 5 milhões de doses de vacina em outubro, diz Doria: https://bit.ly/302ant7  
 
A meta da AstraZeneca é produzir uma vacina 50% eficaz contra Covid-19: 
https://bit.ly/3kC1OwQ  
 
Farmácia de Manipulação não pode elaborar medicamentes anorexígenos: 
https://bit.ly/3467jNV  
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