Olá farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta
quinta-feira, 12/11. 💊💉 Fiquem por dentro dos principais assuntos.
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Pandemia fortalece conceito de "nova farmácia" pós-covid: https://bit.ly/2UmMzwU
Uso do antibiótico cefalexina deve contar com orientação do farmacêutico:
https://bit.ly/2ItRcTo
Rádio News Farma
Revista Infarma divulga artigos mais acessados do mês: https://bit.ly/3poze5u
Hospital Albert Einstein inicia processo seletivo pra residência: https://bit.ly/3pltut3
Oportunidade para residência de farmácia na Fiocruz: https://bit.ly/32Gs7vr
Universidade Federal de Juiz de Fora abre 12 vagas pra residência: https://bit.ly/2UjrSSr
Pandemia fortalece conceito da "nova farmácia" no pós-covid: https://bit.ly/3kqm0kT
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
Centros de atendimento da Covid-19 estendem prazo de funcionamento:
https://bit.ly/3eSEE3H
SUS disponibiliza 18 vacinas para crianças e adolescentes: https://bit.ly/2GUzzLC
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Anvisa abre consultas públicas sobre Farmacopeia Brasileira: https://bit.ly/2K6Coux
SEI-Anvisa: nova assinatura digital para usuários externos: https://bit.ly/35n07i7
Conheça a nova composição da Diretoria Colegiada da Anvisa: https://bit.ly/35lTlsX
Anvisa envia informações técnicas sobre procedimentos ao STF: https://bit.ly/3kmXLE7
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS
OPAS descreve melhores práticas para controlar pandemia de COVID-19:
https://bit.ly/2UhdIkN
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

CNS alerta para medidas governamentais que fragilizam a Atenção Primária à Saúde:
https://bit.ly/3nefuPO
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Em visita à sede, secretário da SCTIE conhece projetos estratégicos do Conass:
https://bit.ly/3eUtStz
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS
ANS realiza seminário sobre transformação digital: https://bit.ly/36yspp6
SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA - SBI
Guia traz dicas importantes para um consultório seguro: https://bit.ly/2K2IR9J
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Fiocruz Amazônia discute os estudos clínicos da Covid-19 em Manaus:
https://bit.ly/32Hsq9k
Fiocruz promove curso livre internacional sobre formação docente em saúde:
https://bit.ly/3lsosbM
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Projeto estabelece novo feriado em julho em 2021 por conta da pandemia de Covid-19:
https://bit.ly/36yv02e
NOTÍCIAS GERAIS
Case divulga calendário dos 2º e 3º blocos de novembro para as entregas domiciliares de
medicamentos em Aracaju: https://glo.bo/38yN3Is
Bolsonaro indica tenente-coronel da reserva para cargo de diretor da Anvisa:
https://glo.bo/35ow75x
A vida das farmácias além do álcool em gel: https://bit.ly/2UmrAKk
Rússia diz que vacina Sputnik V é 92% eficaz: https://bit.ly/3nj2NmS
Boehringer Ingelheim abre inscrições para Programa de Estágio 2021:
https://bit.ly/2UkQES7
Medicamento para hipertensão inibe crescimento de tumor cancerígeno:
https://bit.ly/3kwviMo
Soluções para otimizar a cadeia de suprimentos farmacêutica: https://bit.ly/32Dagpg

