Boa tarde, farmacêuticos!

💻📱 Confiram o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta
segunda-feira, 07/12. 💊💉 Mantenham-se informados sobre os principais assuntos.
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Canal de Farmacêutico tem mais de 70 mil seguidores no YouTube: https://bit.ly/39WO9ya
Rádio News Farma
Podcast#22
News
Farma:
confira
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50257
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
Saúde investe cerca
https://bit.ly/3lPhZqZ

de

R$

as

notícias

da

semana:

17 milhões para apoio ao aleitamento materno:

Ministério da Saúde cria comitê para acompanhar ações da vacina de Fiocruz/AstraZeneca:
https://bit.ly/37MVEW5
19ª Missão Interministerial de Combate à Covid-19 chega ao DSEI Alto Rio Solimões:
https://bit.ly/3lVin74
Médico de Família e Comunidade: a importância do cuidado integral e eficiente:
https://bit.ly/2Jzn0Ha
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Anvisa inicia inspeção na fábrica da AstraZeneca: https://bit.ly/3lMuFic
Anvisa oficializa adesão ao programa TransformaGov: https://bit.ly/39QEPvJ
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
CNS aprova parecer com recomendações à proposta de Diretrizes Curriculares para
graduação em Terapia Ocupacional: https://bit.ly/3lUk2tQ
CNS divulga posicionamento sobre consultas públicas da Anvisa relacionadas a serviços de
saúde: https://bit.ly/2LhjoKg
NOTA PÚBLICA: CNS defende Política Nacional de Saúde Mental desinstitucionalizadora,
antimanicomial e com participação social: https://bit.ly/37EJlLq
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

Incrições abertas: Conass
https://bit.ly/2JMnOZd

e

Conasems

realizam

primeiro

seminário

conjunto:

Sesa realiza oficina para fortalecimento da Atenção Primária à Saúde: https://bit.ly/2JHjev6
I Seminário Nacional do Conass e Conasems: O protagonismo do SUS no enfrentamento
da pandemia: https://bit.ly/349615B
Norte e Nordeste
https://bit.ly/2InQ3g2

concentram

áreas

de

maior

privação

material

no

país:

42º Simpósio de Dermatologia Tropical aborda a essência da dermatologia clínica:
https://bit.ly/2L8x7ms
NOTA CONJUNTA CONASS – CONASEMS: CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO
CONTRA A COVID-19: https://bit.ly/2JLnRV9
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS
Legislação Diária Nacional – 07/12/2020: https://bit.ly/3mSeDVb
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Pesquisa chama atenção para as condições de trabalho e saúde dos agentes comunitários:
https://bit.ly/3glbb30
Seminário discute o enfrentamento à Covid-19 no Brasil e Japão: https://bit.ly/2JMHFY2
Fiocruz Ceará pede patente de potencial biofármaco para o tratamento de Esclerose
Múltipla: https://bit.ly/3owDsGH
Exposição marca os 70 anos da Fiocruz Pernambuco: https://bit.ly/2JzoRvB
Fiocruz Ceará apresenta
https://bit.ly/3oAyFEr
JORNAL DA USP

projetos

aprovados

no

Edital

Inova/Fiocruz/Funcap:

Pílula Farmacêutica #53: Risco de hemorragia preocupa em casos de dengue:
https://bit.ly/36ONEVa
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
A OMS anuncia as próximas atualizações sobre o rastreamento sistemático da tuberculose:
https://bit.ly/33U29oS
Reportagem da mídia responsável sobre as vacinas COVID-19: https://bit.ly/37M0i6J
-

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU
ONU promove reunião técnica sobre intersexo com profissionais da área médica:
https://bit.ly/2Lhkvtq
Dr. Drauzio Varella tira dúvidas de crianças sobre a vacina contra a COVID-19 em série de
vídeos da ONU com o canal Gloob: https://bit.ly/3gnWbS0
UNFPA realiza doação de mais de 44 mil Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para
estado de Roraima: https://bit.ly/3ovgTlH
UNICEF anuncia os municípios que recebem o
https://bit.ly/39OQ9sh
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS

Selo

UNICEF

2017-2020:

Mais um município do Brasil inicia uso do Método Wolbachia contra zika, dengue e
chikungunya; OPAS faz acompanhamento técnico: https://bit.ly/3ouW4ab
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Câmara discute plano para utilização dos testes de Covid-19 com validade a vencer:
https://bit.ly/2VNTbVN
Comissão externa discute na quarta-feira plano de imunização contra Covid-19:
https://bit.ly/36U5WEt
Comissão avalia aquisição de vacina da Pfizer pelo Brasil: https://bit.ly/3lU8uqc
Comissão sobre ações contra a Covid-19 debate o Orçamento para a Saúde em 2021:
https://bit.ly/2JHkkac
NOTÍCIAS GERAIS
CRF-AM vai à Polícia
https://bit.ly/3qABZ49

Federal

contra

uso

de

diploma

falso

de

Farmácia:

Teuto lança genérico do cloridrato de diltiazem (Cordil): https://bit.ly/3qCi9oX
Faturamento do mercado farmacêutico cresce 13,6% em dez meses: https://bit.ly/39PIMB6
Farmacêutica investe
https://bit.ly/2VP97XK

US$

500

milhões

para

desenvolvimento

da

CoronaVac:

Hospitais de Belém e Altamira inscrevem até esta segunda para vagas de emprego:
https://glo.bo/39OulNv

Instituto Butantan deve começar a envasar insumos da vacina CoronaVac nesta segunda:
https://glo.bo/39Oa9LR
Salvador é selecionada para 'Farmácia Viva', projeto sobre remédios fitoterápicos:
https://bit.ly/3lShFYq
Prefeitura abre PSS
https://bit.ly/33QNhHw

para

contratação

temporária

de

profissionais

da

Saúde:

Venda de genéricos cresce mais de 7% na pandemia; entenda a diferença para os
medicamentos de referência: https://glo.bo/33PV0WD

