
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta             
sexta-feira, 11/09. Fiquem bem informados e aproveitem o final de semana. 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Farmacêutica se redescobre nas redes sociais: https://bit.ly/3kmdfc7  
 
Venda de medicamentos psiquiátricos cresce na pandemia: https://bit.ly/2GKsCMI  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Pazuello lança ações de prevenção ao suicídio e destaca novos tratamentos pelo SUS: "É 
uma construção": https://bit.ly/33k3sMB  
 
Brasil e Dinamarca assinam acordo de cooperação para aperfeiçoar o atendimento e reduzir 
custos na saúde pública: https://bit.ly/2Fk3fks  
 
Ministério da Saúde divulga balanço de ações no combate à pandemia: 
https://bit.ly/3igQG7Q  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Webinar sobre trâmites administrativos em petições: https://bit.ly/2GLV2WE  
 
Webinar sobre importação direta por unidade de saúde: https://bit.ly/3k7rVeT  
 
Prorrogado prazo para inativação de ferramenta: https://bit.ly/35sZ4O3  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS/OMS 
 
Pandemia de COVID-19 aumenta fatores de risco para suicídio: https://bit.ly/3bQfEIF  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Declaração da primeira reunião do ACT-Accelerator Facilitation Council: 
https://bit.ly/33h1X1P  
 
Geórgia: reunindo ideias para fornecer melhores cuidados com o diabetes: 
https://bit.ly/3bMEhpG  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Saúde conta com Programa de Cuidados Paliativos no SUS: https://bit.ly/2Ri7EH5  
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Revista Ciência e Saúde Coletiva vai publicar edição sobre saúde mental: 
https://bit.ly/3kaqP1Q  
 
LEI Nº 14.056, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020: https://bit.ly/3bMJJZT  
 
LEI Nº 14.055, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020: https://bit.ly/3hqyFTb  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
Parlamentares recebem petição do CNS pela continuidade do orçamento emergencial para 
a saúde em 2021: https://bit.ly/3hnbgC6  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Fiocruz lança podcast sobre saúde mental e Covid-19: https://bit.ly/2FoTNwn  
 
Pesquisa avalia resposta da saúde pública à Covid-19 em cinco países: 
https://bit.ly/3k9lBDx  
 
Covid-19: Fiocruz mapeia situação de cuidadores de idosos: https://bit.ly/33j5jRZ  
 
Campus Virtual Fiocruz disponibiliza curso em três línguas: https://bit.ly/35oukhf  
 
Fiocruz assina contrato de 100 milhões de doses da vacina: https://bit.ly/2FnGU5k  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Proposta retira vacinação compulsória da lista de medidas de combate à Covid-19: 
https://bit.ly/2ZwUnPr  
 
Proposta assegura opção pelo trabalho remoto a mães que amamentam: 
https://bit.ly/3mddk3g  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Como a Covid-19 influência na saúde mental dos profissionais?: https://bit.ly/3itnT08  
 
Governo da Bahia diz que parceria com Rússia prevê produção de 50 milhões de doses da 
vacina: https://bit.ly/2FsxXYq  
 
Laboratório farmacêutico pagará R$ 5 mi por concorrência parasitária em remédio para 
disfunção erétil: https://bit.ly/32nvk3b  
 
Consultas públicas sobre serviços farmacêuticos já estão no ar: https://bit.ly/2DPRG3M  
 
Vendas crescem 2,5% depois de seis meses: https://bit.ly/2Rf829r  

https://bit.ly/3kaqP1Q
https://bit.ly/3bMJJZT
https://bit.ly/3hqyFTb
https://bit.ly/3hnbgC6
https://bit.ly/2FoTNwn
https://bit.ly/3k9lBDx
https://bit.ly/33j5jRZ
https://bit.ly/35oukhf
https://bit.ly/2FnGU5k
https://bit.ly/2ZwUnPr
https://bit.ly/3mddk3g
https://bit.ly/3itnT08
https://bit.ly/2FsxXYq
https://bit.ly/32nvk3b
https://bit.ly/2DPRG3M
https://bit.ly/2Rf829r


 
Vendas do comércio crescem 5,2% em julho, aponta IBGE: https://bit.ly/3bNbvFF  
 
Indústria farmacêutica amplia produção de medicamentos para tratamento de Covid-19 e 
investe em medidas de proteção para trabalhadores: https://bit.ly/2Rfm5vy  
 
Imagem mostra infecção por coronavírus nas células das vias respiratórias: 
https://bit.ly/2DSb5Bb  
 
Republicanos: farmacêutico e instrutora de trânsito disputam prefeitura em Dourados em 
2020: https://bit.ly/2GPtvDL  
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