
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta             
segunda-feira, 28/09. Mantenham-se informados! 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Diretoria do CFF e conselheiros federais não pararam durante a pandemia:           
https://bit.ly/2HDEOiV  
 
Rádio News Farma 
 
Podcast#12: confira as notícias da semana: https://bit.ly/30aklZt  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Ministério da Saúde destina cerca de R$ 71 mi para enfrentamento de Covid-19 no Rio               
Grande do Sul: https://bit.ly/3kV2GwE  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Saiba mais sobre cibersegurança em dispositivos médicos: https://bit.ly/3cHGxPM  
 
Medicamentos Controlados: prorrogação do prazo da RDC 357/2020: https://bit.ly/3cOMI4F  
 
Prazo final: CPs sobre monitoramento de dispositivos médicos: https://bit.ly/2FXhxbj  
 
Vitamina D da Stem Pharmaceutical não deve ser consumida: https://bit.ly/3cDbvIv  
 
Portal da Anvisa vai migrar para o gov.br: https://bit.ly/3kYoUOf  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Discurso de abertura do Diretor-Geral da OMS no briefing para a mídia sobre COVID-19 -               
28 de setembro de 2020: https://bit.ly/2EFFOlo  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CNS 
 
CNS lança Carta da Saúde Pública às(aos) candidatas(os) às Eleições Municipais de 2020:             
https://bit.ly/2GhLNgy  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Com taxa reduzida de contágio, Maranhão mantém estabilidade em mortes por Covid-19:            
https://bit.ly/3i8cguw  
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Goiás monitora desenvolvimento de vacinas contra Covid-19: https://bit.ly/3jbuQTO  
 
Receptores e familiares de doadores celebram o Dia Nacional da Doação de Órgãos:             
https://bit.ly/3jbnhwm  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Legislação diária nacional – 28/09/20: https://bit.ly/33ap8fb  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU/BR 
 
OMS: países devem priorizar idosos e profissionais de saúde na vacinação contra gripe             
sazonal: https://bit.ly/30i7EMi  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
 
Ministros da Saúde das Américas se reunirão virtualmente no Conselho Diretor da OPAS             
para abordar prioridades de saúde: https://bit.ly/30fTTxp  
 
OPAS comemora redução de novos casos de raiva nas Américas e pede esforço contínuo              
para alcançar a eliminação até 2022: https://bit.ly/3jc0dNQ  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE COMPLEMENTAR - ANS 
 
ANS e Ministério Público do Estado de São Paulo prorrogam acordo de cooperação técnica:              
https://bit.ly/3n0V3a3  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Pesquisadoras discutem divulgação científica na América Latina: https://bit.ly/3jp0Ow5  
 
Observatório Covid-19 alerta para redução de leitos no AM, RN e RJ: https://bit.ly/3i8JMR5  
 
Processo de desenvolvimento de vacinas é destaque na revista Radis: https://bit.ly/3i8JOIH  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados lança campanha Outubro Rosa na            
quinta-feira: https://bit.ly/30dWzM9  
 
Comissão discute estágio de desenvolvimento da vacina de Oxford contra a Covid-19:            
https://bit.ly/338XpeO  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Proposta inclui covid-19 na lista de doenças relacionadas ao trabalho: https://bit.ly/2S7OnbK  
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Dia Mundial do Coração incentiva hábitos saudáveis: https://bit.ly/3idh4Pb  
 
Humberto Costa quer revogar segunda portaria do Ministério da Saúde sobre aborto legal:             
https://bit.ly/2S2ul2u  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Farmacêuticos fazem a diferença no combate à pandemia de Covid-19:          
https://glo.bo/2FXU5L6  
 
PcD: Farmacêutica cria projeto para melhorar farmácia hospitalar do Icam:          
https://bit.ly/2S5kIjv  
 
Pílula Farmacêutica #44: Descarte inadequado de medicamentos coloca saúde em risco:           
https://bit.ly/2GaRRYl  
 
Dia Internacional do Farmacêutico: 25 de setembro destaca a importância destes           
profissionais farmacêuticos para a saúde pública: https://bit.ly/3i9A4xW  
 
Confira lista atualizada dos medicamentos do Farmácia Popular: https://bit.ly/33aujvD  
 
Homem é preso por ameaçar funcionárias em farmácia: https://bit.ly/3mZt0HW  
 
A cada 100 testes de covid-19 em farmácia, 14 dão positivo, indica pesquisa:             
https://bit.ly/3mYCHX1  
 
Aberta vaga de coodenador de farmácia hospitalar em Palmas: https://bit.ly/3cCsJ93  
 
Os 43 medicamentos que perderão patente até 2021: https://bit.ly/36fNbeW  
 
Vacina da Johnson & Johnson estimula anticorpos em 98% dos pacientes:           
https://bit.ly/3jeMaak  
 
RDC 425/20: regras para a quantidade de medicamentos sujeitos a controle especial:            
https://bit.ly/2G5EdG8  
 
Brasil é campeão em impostos sobre medicamentos: https://bit.ly/339zyvv  
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