Boa tarde, farmacêuticos!

💻📱 Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta
terça-feira, 24/11. 💊💉 Fiquem informados sobre principais assuntos.
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Estudo realizado por farmacêuticos mostra queda nos casos de malária na Região
Amazônica: https://bit.ly/3nNj03W
Rádio News Farma
Covid-19: parceria governo universidade viabiliza exames: https://bit.ly/2J2cNCh
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
Publicação reúne classificação
https://bit.ly/2J8NxKw
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Banco de Preços em Saúde auxilia nas compras governamentais de insumos e
medicamentos: https://bit.ly/35YwcwP
Ministério da Saúde lança campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti:
https://bit.ly/39hU6Wt
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
ICMRA incentiva combate à resistência microbiana: https://bit.ly/3nPsbkD
Análise de Impacto Regulatório: Anvisa capacita servidores: https://bit.ly/2UXgDiL
Webinar vai apresentar nova Agenda Regulatória da Anvisa: https://bit.ly/362JNmM
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS
OPAS lança nova orientação sobre políticas para proteger populações em situações
vulneráveis no contexto da COVID-19: https://bit.ly/3m6nB0Q
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Edição Especial do Radar Covid-19 Favelas reúne relatos de Agentes Comunitários de
Saúde: https://bit.ly/33earro
Seminário discute os impactos da Covid-19 na segurança alimentar e nutricional:
https://bit.ly/3nTiy4p
Covid-19: Fiocruz produzirá
https://bit.ly/36XdswY
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CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
A importância da interprofissionalidade na Atenção Primária à Saúde do SUS:
https://bit.ly/3l0HbdI
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
“Não existe saúde sem meio ambiente e território protegidos”, afirma Thaynara Sipredi, em
live do CNS sobre Povos Tradicionais: https://bit.ly/3q7NNL4
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS
Legislação
Diária
https://www.conasems.org.br/juridico/legislacao-diaria-nacional-24-11-2020/
SENADO FEDERAL

Nacional:

Comissão convida ministro da Saúde para explicar testes da covid-19 perto de vencer:
https://bit.ly/2HvEC5t
Dia Nacional do Doador de Sangue é celebrado nesta quarta-feira: https://bit.ly/33dPWe2
Teste do pezinho realizado pelo SUS pode ser ampliado: https://bit.ly/2UZ3ciu
Estratégias para vacinas podem levar a prorrogação da comissão da covid-19:
https://bit.ly/2UWnPeX
NOTÍCIAS GERAIS
Pandemia: menos Viagra, mais ansiolíticos: https://bit.ly/2HwZUjl
Fluoxetina combate depressão, não causa dependência, mas retirada é gradual:
https://bit.ly/2J31tGg
Empresa do ramo farmacêutico oferece 100 vagas de emprego em Aparecida de Goiânia:
https://glo.bo/365drrX
Farmacêutico alcança mais de 3 milhões de pessoas com vídeos educativos sobre a
pandemia: https://bit.ly/3pSYLUF
Fórum discute logística reversa de medicamentos no Brasil: https://bit.ly/2J1sUA1
Atendimento farmacoterapêutico online ajuda paciente: https://bit.ly/2Kur4IA
Insumos, aprovação e transporte: o caminho até a vacinação contra a Covid-19:
https://glo.bo/2JabKQB

