
Olá farmacêuticos, boa tarde!

😷💉 Confiram o Boletim de Notícias do CFF e também sobre setor farmacêutico
desta segunda-feira, 24/08. Iniciem a semana bem informados.🔬
-
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Webinar internacional virtual sobre Covid-19 recebe inscrições: https://bit.ly/32ig4DC

CFF lança livro voltado ao público infantil sobre a pandemia da Covid-19:
https://bit.ly/3lf9KVS

SBCEC realiza primeiro congresso internacional virtual de circulação extracorpórea:
https://bit.ly/3hsK466

Sistema Inteligente visa auxiliar o farmacêutico clínico durante a avaliação da prescrição no
ambiente hospitalar: https://bit.ly/32zuwY3

Perfis de risco de infecção por Covid-19 é analisado em estudo: https://bit.ly/3gpz2NF

Serviço Remédio em Casa é ampliado na Rede Estadual da Saúde do Paraná:
https://bit.ly/2CZaQUE

Justiça atesta proibição do uso de Cannabis por farmácias: https://bit.ly/32ou4f7

RÁDIO NEWS FARMA

O Podcast News Farma desta semana traz uma notícia importante para a saúde da
população e para a profissão farmacêutica: https://bit.ly/3lbK8sZ
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Ministro Eduardo Pazuello participa de cerimônia de início das operações da Unidade de
Apoio ao Diagnóstico da Covid-19 no Ceará: https://bit.ly/32on3uq

SVS lança quarta edição do boletim de indicadores da qualidade de água para consumo
humano: https://bit.ly/3j4cXWk

Nota de Esclarecimento: https://bit.ly/32f9sWs
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Recolhimento de medicamentos: novos códigos de assunto: https://bit.ly/2EcTMLx

Medicamentos: Solicita admite aditamento por terceiros: https://bit.ly/2Yxfrom
-
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CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

Dinheiro indisponível: Ministério da Saúde deixa de investir R$ 12,9 milhões no combate à
pandemia: https://bit.ly/3lcW8dI

CNS manifesta apoio e solidariedade à Anaids em razão dos ataques desrespeitosos
sofridos 21 de agosto de 2020/por Conselho Nacional de Saúde: https://bit.ly/3jf13JD

CNS recomenda ao Ministério da Saúde plano de abastecimento de cloroquina para
pacientes com doenças crônicas e patologias: https://bit.ly/31pr1DO

CNS apresenta plano de Enfrentamento à pandemia para Conselhos Federais da Área da
Saúde: https://bit.ly/3lcERS3
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

Secretaria de Estado de Saúde se reúne com Ministério Público e Defensoria Pública para
esclarecer ações em relação à pandemia: https://bit.ly/3j7XMLZ

Saúde recebe mais de R$ 21 milhões em doações de materiais e insumos:
https://bit.ly/2QnDyBs

Fiocruz analisa condições de trabalho dos profissionais de saúde na linha de frente da
Covid-19: https://bit.ly/2CVB6iH

Seminário debate inovação em saúde e a política industrial no mundo pós-pandêmico
(27/8): https://bit.ly/3aTYrxv
-
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS/OMS

OPAS e Estado do Maranhão se unem no combate à COVID-19: https://bit.ly/3hDqILH

OPAS pede aos países que garantam controle pré-natal a gestantes devido ao risco de
COVID-19 grave: https://bit.ly/2YvM2eh
-
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

172 países e múltiplas vacinas candidatas envolvidas no Fundo de Acesso Global da vacina
COVID-19: https://bit.ly/31r7qU6
-
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS

ANS determina suspensão de reajustes de planos de saúde por 120 dias:
https://bit.ly/31m4U1i
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
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Unidade de Apoio ao Diagnóstico da Covid-19 inicia atividades na Fiocruz Ceará:
https://bit.ly/34zzkiJ
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Maia elogia decisão da ANS de suspender reajustes de planos de saúde:
https://bit.ly/3j7r6lM
-
NOTÍCIAS GERAIS

A importância da Farmácia Viva na produção de fitoterápicos: https://bit.ly/2CZq0cw

Supremo reafirma constitucionalidade do farmacêutico com curso superior:
https://bit.ly/3gno8rx

Farmácia é condenada a pagar adicional de insalubridade por aplicação de injetáveis:
https://bit.ly/3l7FPPz

Parceria entre Saúde e Funap garante produção de guaco: https://bit.ly/3gqMmRA

Microrregião conta com dez farmácias participantes da campanha Máscara Roxa:
https://bit.ly/2Qh0Usu

Estudos apontam que Covid-19 pode causar sequelas no coração: https://bit.ly/3lfJQBB

Farmácias rebatem supermercados em disputa para vender analgésico:
https://bit.ly/2Qh1OVU

Anvisa determina medidas contra produtos naturais irregulares: https://bit.ly/2CUl1K5

Ainda com aumento nos casos de covid, Brasil atrai 21 testes de remédios:
https://bit.ly/2EyS2Ms

Um bafômetro para testar a covid-19: https://bit.ly/3lfKoaD

China tem vacinado trabalhadores da saúde e das fronteiras desde julho:
https://bit.ly/31qISKN
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