
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta             
terça-feira, 29/09. Mantenham-se informados! 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Que tal se informar sobre os debates e as deliberações da Reunião Plenária Ordinária do               
Conselho Federal de Farmácia (CFF), realizada nos dias 24 e 25/09, em Brasília? Se a               
resposta é sim, assista mais uma edição do programa "Conexão CFF", do CFF TV:              
https://bit.ly/30lm2Dn  
 
Rádio News Farma 
 
Proposta da Anvisa para laboratórios clínicos preocupa setor: https://bit.ly/3n2cy9T  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Ministério da Saúde adere a esforço internacional por vacinas contra a Covid-19:            
https://bit.ly/2HHET5d  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Veja o novo código de assunto para produtos biológicos: https://bit.ly/30jzyHz  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Parceria global para disponibilizar 120 milhões de testes rápidos COVID-19 de qualidade e             
acessíveis para países de baixa e média renda: https://bit.ly/33hPtbz  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
Alimentação e nutrição em contexto de Covid-19 serão tema de live do CNS na quarta               
(30/09): https://bit.ly/3cFPEAk  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Legislação diária: https://bit.ly/3jcJAle  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Fiocruz Pernambuco realiza debate sobre gênero e covid-19: https://bit.ly/33cIfW9  
 
Olhares sobre a Covid-19: VideoSaúde apresenta novos filmes selecionados:         
https://bit.ly/33djTM0  
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Pesquisadoras discutem divulgação científica na América Latina: https://bit.ly/3jhv2B4  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
 
OPAS lidera resposta regional à COVID-19 enquanto trabalha para proteger ganhos em            
saúde a longo prazo: https://bit.ly/2Smxdrf  
 
Reunião de ministros da Saúde das Américas tem início com chamado à unidade e              
solidariedade para enfrentar pandemia de COVID-19: https://bit.ly/3n5veWq  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
Ministros da Saúde das Américas se reunirão virtualmente no Conselho Diretor da OPAS:             
https://bit.ly/3l05NDQ  
 
Nova plataforma reúne indicadores socioeconômicos de 17 mil localidades brasileiras:          
https://bit.ly/33c8hZn  
 
Tabaco é responsável por 20% das mortes por doenças cardíacas: https://bit.ly/2S92fm7  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Proposta permite a qualquer médico fazer exame físico e mental para habilitação de             
trânsito: https://bit.ly/3iiy6v7  
 
Projeto institui exame móvel para diagnóstico de diabetes e hipertensão:          
https://bit.ly/33cGEQ4  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Brasil libera R$ 2,5 bilhões para aderir à aliança contra covid-19: https://bit.ly/3cGxiPz  
 
Senador apresenta projeto de decreto legislativo para sustar resolução da Anvisa que veda             
uso do herbicida Paraquate: https://bit.ly/30g9n4y  
 
Sancionada lei que cria Dia Nacional da Pessoa com Atrofia Muscular Espinhal:            
https://bit.ly/3kVaL4A  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Em meio a crise, faturamento do mercado farmacêutico cresce 11,16%:          
https://bit.ly/2SbB5Ly  
 
Farmácia natural: https://bit.ly/2SbryUO  
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Professores dos cursos de Farmácia e Engenharia Civil da FASAR participam de            
congressos: https://bit.ly/2HGUrpP  
 
Plano de saúde é condenado a indenizar paciente que precisava de medicamento para             
artrite reumatoide: https://bit.ly/2HHr2vG  
 
Remédios contra COVID-19 que estiveram na mídia desde o início da pandemia:            
https://bit.ly/3cEWCWp  
 
Clínicas Integradas da Unesc: serviços de saúde gratuitos acompanhados de carinho e            
dedicação: https://bit.ly/2S8dRWH  
 
Musa das Pegadinhas, Pri Lopes faz sucesso com sua clínica de estética:            
https://bit.ly/33cf2dH  
 
Os desafios de ser um farmacêutico nesta nova realidade: https://bit.ly/3l3eMUN  
 
ACG Brasil bate recorde de produção nacional de cápsulas em agosto:           
https://bit.ly/3cNx0GL  
 
Conheça os hábitos de compra dos consumidores 60+: https://bit.ly/3l1G5OX  
 
Tratamentos modernos ajudam pacientes no controle da asma grave: https://bit.ly/2S9vxRz  
 
Nove em 10 pacientes curados da covid-19 apresentam efeitos colaterais:          
https://bit.ly/3kZboKw  
 
Curados da covid-19 apresentam efeitos colaterais: https://bit.ly/3kZboKw  
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