Boa noite, farmacêuticos!

💻📱 Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta
terça-feira, 01/12. 💊💉 Fiquem informados sobre os principais assuntos.
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Coordenadora do GT de Saúde Estética do CFF esclarece dúvidas sobre atuação do
farmacêutico na área: https://bit.ly/3qlEFCo
Laboratório da Universidade Federal de Ouro Preto foi adaptado para realizar exames de
Covid-19: https://bit.ly/36qHSZJ
Inscrições abertas para o evento virtual "Farmácia na Era da Disrupção":
https://bit.ly/2KXx1Oz
Rádio News Farma
Podcast#21 News Farma: confira as notícias da semana: https://bit.ly/3qjeY5C
Fiscalização exercida pelos conselhos poderá ser ajustada: https://bit.ly/39weW4s
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Grupo de Trabalho para tratar da aquisição e distribuição de vacinas contra a Covid-19 se
reúne em Brasília: https://bit.ly/3oiUKap
Casos de Aids diminuem no Brasil: https://bit.ly/3qhLKnC
Ministério da Saúde publica diretrizes para diagnóstico e tratamento do Mesotelioma
Maligno de Pleura: https://bit.ly/33BLAh4
Projeto Lean agiliza atendimento nas UPA24h: https://bit.ly/3mzQKlu
Vacinação contra a Covid-19 será feita em quatro fases: https://bit.ly/3qlEXcs
Grupo de Trabalho para tratar da aquisição e distribuição de vacinas contra a Covid-19 se
reúne em Brasília: https://bit.ly/33zdQ3X
Indígenas da Paraíba recebem atendimento médico e consultas oftalmológica:
https://bit.ly/2KLzYBB
Saúde libera R$ 432 milhões para implantação do Prontuário Eletrônico nos postos de
saúde: https://bit.ly/37hrRUU
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Webinar da Anvisa aborda queixas técnicas de medicamentos: https://bit.ly/33BCq4h

Acompanhe a 22ª Reunião da Diretoria Colegiada da Anvisa: https://bit.ly/3fSRW0s
Anvisa é aprovada para Cooperação em Inspeção Farmacêutica – PIC/S:
https://bit.ly/2JgALdH
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS
Dia Mundial de Luta Contra a Aids: https://bit.ly/33uePlR
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
Dia Mundial da AIDS de 2020 - OMS pede solidariedade global para manter os serviços de
HIV: https://bit.ly/33znAex
Em 20 minutos, você pode fazer o teste de HIV em casa: https://bit.ly/3fWtStN
O estudo da PrEP no Brasil continua, apesar das interrupções do COVID-19:
https://bit.ly/3fWvBPN
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS
Novos casos de infecção por HIV aumentaram mais de 20% na América Latina na última
década: https://bit.ly/3odyoa2
Missão COVID-19: OPAS e estado do Rio Grande do Norte trocam experiências:
https://bit.ly/3ogTPHd
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU
Novos casos de infecção por HIV aumentaram mais de 20% na América Latina na última
década: https://bit.ly/36sPriC
JORNAL DA USP
Há 120 anos, Faculdade de Odontologia da USP atua transformando
sorrisos:https://bit.ly/2JsGooV
Cientistas avaliam medicamentos para depressão como auxílio no tratamento da covid-19:
https://bit.ly/3mwT8cw
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Recém-lançado pela Editora Fiocruz, livro 'Saúde em Jogo' será tema de debate virtual:
https://bit.ly/37oOkj5
Lançamento da Editora Fiocruz reflete sobre o papel dos hospitais psiquiátricos:
https://bit.ly/37sKPIi

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Congresso se ilumina de vermelho pelo combate à Aids: https://bit.ly/3qs9xl0
NOTÍCIAS GERAIS
De babá a farmacêutico, Funtrab oferece 448 vagas de emprego nesta terça-feira:
https://bit.ly/37pOiax
Farmácia retira propaganda de vermífugo: https://bit.ly/2Vl0x2v
Estudantes do curso de Farmácia fazem estágio em laboratório da FMABC para análise de
exames de Covid-19: https://bit.ly/37ulmOZ

