
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
quinta-feira, 17/09. Mantenha-se informados. 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Profissionais falam sobre gestão municipal da assistência farmacêutica: 
https://bit.ly/3kt8GwE  
 
Morre o médico e pesquisador Elisaldo Carlini: https://bit.ly/2E7JE6u  
 
Rádio News Farma 
 
Curso de Políticas e Assistência Farmacêutica tem nova inscrição: https://bit.ly/3kq0cGq  
 
Vem aí o SDF 2020 do CRF(RS) - O futuro da Farmácia é hoje!: https://bit.ly/3kuKQka  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Eduardo Pazuello toma posse como ministro da Saúde: https://bit.ly/33CUmuv  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Painel mostra dados sobre medicamentos para Covid-19: https://bit.ly/2EaOBvo  
 
VigiMed inclui dicionário MedDRA em português do Brasil: https://bit.ly/35PFETF  
 
Nota de Pesar pelo falecimento do Dr. Carlini: https://bit.ly/3krcLkR  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Mantenha os profissionais de saúde seguros para manter os pacientes seguros: OMS: 
https://bit.ly/3kpvHAh  
 
Protegendo os profissionais de saúde que protegem a todos nós: https://bit.ly/3iSLffT  
 
Discurso de abertura do Diretor-Geral da OMS na coletiva de imprensa do Dia Mundial da 
Segurança do Paciente: https://bit.ly/2ZNzkbt  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU/BR 
 
OMS: mais pesquisas são necessárias para analisar efeitos da COVID-19 em crianças: 
https://bit.ly/3mrE5kK  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
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Apesar do grande número de casos, inúmeras pessoas ainda não expostas à COVID-19 
permanecem vulneráveis nas Américas: https://bit.ly/3kuTvmD  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
CNS orienta que Ministério da Saúde defenda Guia Alimentar de 2014, construído com 
participação popular: https://bit.ly/35KHkOg  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Eduardo Pazuello toma posse como ministro da Saúde: https://bit.ly/3iMEV9G  
 
Conass celebra Dia Mundial de Segurança do Paciente com lançamento de livro: 
https://bit.ly/2ZMgzoY  
 
Debate 17/09 – Cuidar de quem cuida: a segurança do Trabalhador da Saúde como uma 
prioridade para a Segurança do Paciente: https://bit.ly/2ZLlBlF  
 
Fernando Cupertino é eleito membro do Comitê Diretor da Associação Latina para Análise 
dos Sistemas de Saúde: https://bit.ly/35PFz2j  
 
PORTARIA SAES Nº 864, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020: https://bit.ly/3cjqDuN  
 
PORTARIA GM Nº 2.222/GM/MS, DE 25 DE AGOSTO DE 2020: https://bit.ly/3iDVWTm  
 
PORTARIA GM Nº 2.405, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020: https://bit.ly/2EafEHb  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS 
 
“Quais são os caminhos para organizar a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica?” é 
o tema do webinário desta sexta (18): https://bit.ly/2ZNQENs  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Medicamento brasileiro para tratamento da esquistossomose foi aprovado nos EUA: 
https://bit.ly/3hDCPHt  
 
Fiocruz Ceará capacita profissionais do Serviço de Atenção Domiciliar do Eusébio: 
https://bit.ly/3kke84O  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Projeto prevê uso de recursos de pesquisa em saúde para compra de medicamentos para 
doenças raras: https://bit.ly/3mshBA1  
- 
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SENADO FEDERAL 
 
Oposição critica efetivação de militar no Ministério da Saúde: https://bit.ly/3koz9LJ  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Processo Seletivo para farmacêutico é aberto pela Prefeitura de Humaitá - RS: 
https://bit.ly/3hFunYz  
 
Farmácia de manipulação distribui 30 mil produtos de higiene no Piauí: 
https://bit.ly/3mwDcYg  
 
Covid-19: Indústria farmacêutica alerta para o perigo da “corrida política” a uma vacina: 
https://bit.ly/3hGDjww  
 
Paraíba já investiu R$ 85 milhões em medicamentos de alto custo em 2020: 
https://bit.ly/2FGn6dM  
 
EMS lança primeiro anti-inflamatório nanomolecular do Brasil: https://bit.ly/32FSEcB  
 
Hospital de Camaquã anuncia vaga para farmacêutico: https://bit.ly/3iTYf4V  
 
Medicamento da Eli Lilly reduz hospitalização de pacientes com Covid-19: 
https://bit.ly/3hFFbpv  
- 
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