Olá farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 Confiram o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta
segunda-feira, 09/11. 💊💉 Fiquem por dentro dos principais assuntos.
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Apagão no Amapá preocupa setor farmacêutico: https://bit.ly/3eOCimn
Rádio News Farma
Podcast#18 News Farma: confira as últimas notícias:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50195
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
Websérie alerta população sobre os males do tabagismo: https://bit.ly/38qHCep
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Consulte informações sobre venda de medicamentos controlados: https://bit.ly/2JUdmyF
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
Os resultados do ensaio revelam que o cabotegravir injetável de ação prolongada como
PrEP é altamente eficaz na prevenção da aquisição do HIV em mulheres:
https://bit.ly/3eFDDfe
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU
Nota pública da ONU Brasil contra o estupro e pela garantia dos direitos de mulheres e
meninas a não violência: https://bit.ly/3ld7u1d
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
São Sebastião vai receber ação contra a Febre Amarela nesta segunda-feira:
https://bit.ly/2U9sz0t
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
Violência é questão de Saúde Pública: Racismo impede jovens negros do direito à cidade,
concluem debatedores em live do CNS: https://bit.ly/3kfBTKW
NOTA DE FALECIMENTO: CNS lamenta morte de Hésio Cordeiro, sanitarista pioneiro na
criação do SUS: https://bit.ly/38qNft3
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS

Nota de pesar: https://bit.ly/3khpExk
JORNAL DA USP
Pílula Farmacêutica #50: Para ser efetivo, medicamento precisa estar biodisponível:
https://bit.ly/3pfz0NJ
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Fiocruz identifica duas linhagens de Sars-CoV-2 em Corumbá (MS): https://bit.ly/3ken3UX
Cimatec Saúde é inaugurado em parceria com a Fiocruz: https://bit.ly/2GO5vkY
INI abre inscrições para o programa de Residência Médica: https://bit.ly/2Icyks2
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Proposta inclui testes de diagnóstico entre as atribuições da saúde pública:
https://bit.ly/38rrlGn
SENADO FEDERAL
Lei que prioriza atendimento a pessoas com deficiência completa 20 anos e pode se tornar
mais inclusiva: https://bit.ly/3eHamAN
NOTÍCIAS GERAIS
Vacina da Pfizer e BioNTech contra Covid é mais de 90% eficaz, aponta análise preliminar
de estudos da fase 3: https://glo.bo/2UcJ7EE
Remdesivir é cloroquina? Quais as diferenças e eficácias no combate ao coronavírus:
https://bit.ly/2Io79tG
Prefeitura dobra atendimento por meio do programa Medicamento em Casa a paciente do
SUS: https://bit.ly/3n4lSJy
Medicamentos e anabolizantes são apreendidos em ônibus na BR-277: https://bit.ly/35cFHIr
Incorporação do medicamento burosumabe ao SUS está em consulta pública:
https://bit.ly/3n9izB0
A dança dos remédios no combate à Covid-19: https://bit.ly/35h99gJ
Medicamento para mal de Alzheimer fica mais perto de aprovação nos EUA:
https://bit.ly/35a5AZy
Testes de farmácia: PR tem percentual de casos confirmados de Covid-19 acima da média
nacional: https://bit.ly/3n7Di7Y

Farmácia de manipulação que inverteu dosagem de substâncias é condenada:
https://bit.ly/35cq4Rx
Funcionária de farmácia é morta em frente ao trabalho em Uberlândia; veja vídeo:
https://glo.bo/3kc8bGw
Medicamentos e anabolizantes são apreendidos em ônibus na BR-277:
https://bit.ly/3p8MCu9
Debate sobre o uso de cannabis em tratamento de doenças raras acontece em 11/11:
https://bit.ly/38r7xTe
Teuto lança genérico à base de tartarato de brimonidina: https://bit.ly/36jDxWJ
Biomm lança podcast voltado aos cuidados com a saúde e prevenção de doenças:
https://bit.ly/3pfy4c8

