
Olá! 
 
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
💻📱 Vejam o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta              
sexta-feira, 11/12. 💊💉 Mantenham-se sempre muito bem informados sobre os          
principais assuntos. Aproveitem o final de semana 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Farmacêuticos da Atenção Básica aplicam Práticas Integrativas e Complementares nos          
Centros de Atenção Psicossocial: https://bit.ly/37YMu8M  
 
Inscrições abertas para residência multiprofissional em Pernambuco: https://bit.ly/37Sc9A5  
 
CFF participa de painel sobre experiência com Certificação Digital em congresso da SBIS:             
https://bit.ly/2Kj8hjf  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Saúde destaca reforços no SUS para o combate à pandemia: https://bit.ly/3oH84oZ  
 
Saúde entrega mais dois Polos Base no Amazonas: https://bit.ly/3nmOgXG  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Brasil confirma primeiro caso de Candida auris: https://bit.ly/3qMSbiF  
 
Anvisa encerra inspeção na fábrica da vacina da AstraZeneca: https://bit.ly/340qmJV  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Estados e municípios apresentam experiências exitosas no enfrentamento da Covid-19:          
https://bit.ly/3gCSDLS  
 
SES lança Mosquito com Wolbachia em bairros da Capital para combater Dengue,            
Chikungunya e Zika: https://bit.ly/3qL4VX7  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ANS 
 
ANS atualiza indicadores relativos à atenção materna e neonatal: https://bit.ly/3maIlUc  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Uma força de trabalho de saúde confiante fortalece o sistema de saúde da PDR do Laos e a                  
resposta COVID-19: https://bit.ly/2KdJGg3  
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A nova lista de verificação ajuda as escolas a reabrir e se preparar para o ressurgimento do                 
COVID-19: https://bit.ly/3a3Z21o  
 
Chamada para Ação: Gerenciando o Infodêmico: https://bit.ly/3oJ86gh  
 
OMS, IFRC assinam memorando de entendimento sobre equipes médicas de emergência:           
https://bit.ly/3m8sCFl  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
CNN Brasil e G1 vencem Prêmio de Cobertura Humanitária do Comitê Internacional da Cruz              
Vermelha: https://bit.ly/346iwyu  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Pesquisadora Maria Helena Barros (Ensp/Fiocruz) receberá premiação da Emerj:         
https://bit.ly/2W5oKKJ  
 
Rede Brasil Saúde Amanhã debate o futuro da saúde: https://bit.ly/3a097MH  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Em sessão temática, senadores debaterão planos de vacinação nacional e estaduais:           
https://bit.ly/344QVxF  
 
Senadores e especialistas temem que negacionismo prejudique vacinação contra covid-19:          
https://bit.ly/342K8or  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Cegueira e deficiência visual devem dobrar até 2050, aponta estudo: https://bit.ly/3m9scOY  
 
Saúde prevê gastar R$ 250 milhões com “kit-covid” nas farmácias populares:           
https://bit.ly/37TZ4Gz  
 
Cursos de faculdades no Estado estão entre os melhores do País: https://bit.ly/3qMWxGx  
 
Sociedade Brasileira de Infectologia atualiza recomendações para combate à covid-19:          
https://bit.ly/3gBCxSR  
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