
Olá Farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 Aqui esta é sua dose diária de notícias. Confiram mais um boletim de notícias
do CFF sobre os assuntos da saúde e setor farmacêutico que estão repercutindo
nesta terça-feira, 03/08. Fiquem por dentro também das vagas de emprego para
Farmacêutico. 💊💉 Mantenham-se sempre muito bem informados sobre os
principais assuntos da profissão.
-
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

OMS inicia análise para atualização de Lista de Medicamentos Essenciais para Crianças:
https://bit.ly/3yiWm9o
-
Rádio News Farma

Saiba como acessar a ouvidoria do CFF: http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50903

CFF cria vacinômetro para garantir vacinação de farmacêuticos:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50904
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Com recursos do Ministério da Saúde, novo serviço de radioterapia em Recife zera fila de
espera para pacientes com câncer: https://bit.ly/3CfFt1F

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Estudo clínico com o anticorpo monoclonal leronlimabe é autorizado pela Anvisa:
https://bit.ly/3xkzDbS

Comitê Gestor da Farmacopeia Brasileira realiza 1ª reunião: https://bit.ly/2WRbWLJ

Evento aborda venda de produtos sujeitos à vigilância sanitária pela internet:
https://bit.ly/3ymDma6

Anvisa realiza seminários para aprimorar programas de monitoramento de alimentos:
https://bit.ly/3A7fdow
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

Secretários estaduais de saúde discutem vacinação contra a Covid, cirurgias eletivas e
prova unificada para residências médicas: https://bit.ly/3CfJ9jU

Hemoap convoca com urgência doadores de todas as tipagens sanguíneas:
https://bit.ly/2TW1YaO

Hubcovid – Live “Comunicação e Processo de Trabalho nas Ações de Imunização”:
https://bit.ly/3fujIBz
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-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

INCQS/Fiocruz celebra 40 anos com posse do diretor no Dia Nacional da Vigilância
Sanitária: https://bit.ly/37m3Rk9
-
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

Presidente do CNS e mesa diretora reúnem-se com ministro do TCU Benjamin Zymler:
https://bit.ly/2VwcJ3N

Frente pela Vida realiza ato no Dia Nacional da Saúde em defesa da Vida, do SUS e da
democracia: https://bit.ly/3s46l0d
-
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

Parceria para garantir serviços de saúde essenciais durante a pandemia:
https://bit.ly/2WTn6Q3
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Projeto equipara agentes de vigilância sanitária a comunitários de saúde e de combate a
endemias: https://bit.ly/3ikbHRp
-
SENADO FEDERAL

Agosto Dourado marca campanha do aleitamento materno: https://bit.ly/3yoK7Ii

Congresso analisa MP que prorroga regras excepcionais para a compra de vacinas e
remédios para covid-19: https://bit.ly/3rPGwRl

CPI pede afastamento de Mayra Pinheiro do Ministério da Saúde: https://bit.ly/3jpWON4
-
NOTÍCIAS GERAIS

Vendas de 'kit covid' caem após avanço da vacinação no Brasil: https://bit.ly/2VulWJU

Lei autoriza que farmácias do DF recebam receitas em formato digital:
https://glo.bo/3A8KqYs

Pílula Farmacêutica #80: Álcool é a droga de abuso que mais causa danos ao usuário e à
sociedade: https://bit.ly/3xsSi5q

CRF-MS reforça equipe de fiscalização: https://bit.ly/2WT1YcI

Guia instrui cuidado farmacêutico para comunidade LGBTQIA+: https://bit.ly/3ymSDYx
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Descoberta de moléculas é chave para futuros medicamentos contra coronavírus:
https://bit.ly/3fLcARF

Pacientes de farmácias de alto custo sofrem com desfalques de remédios:
https://bit.ly/3CdmuFd

Guia instrui farmacêuticos no atendimento à comunidade LGBTQIA+: https://bit.ly/3ynxUUq

Medicamentos de Farmácia Municipal são atingidos com água da chuva em Piracicaba:
https://glo.bo/2VuAqtz

LGPD: descumprimento pode gerar punições a partir deste mês: https://bit.ly/3jiAEvW

RJ atrasa compra e falta hidroxicloroquina gratuita para quem precisa:
https://bit.ly/3CenZ5N

São Caetano investe R$ 2,5 mi por mês em medicamentos e se destaca na Atenção
Farmacêutica: https://bit.ly/2Vwb0eM

"Impossível Emanuel não saber o que houve", diz ex-secretária: https://bit.ly/3AjPBoD

Pílula do dia seguinte: para que serve e quando tomar?: https://bit.ly/3A3A9g2

Nova plataforma garante mais agilidade ao Sistema Farmácia: https://bit.ly/3ftB2GL
-
VAGAS DE EMPREGO

Em busca de emprego? Confira mais de 1,8 mil oportunidades no RS: https://bit.ly/3ilNdY3

Balcão de Empregos de Presidente Prudente oferece 264 vagas em diversas áreas:
https://glo.bo/2VmUIW7

Centro-oeste paulista tem quase 450 vagas de trabalho abertas: https://glo.bo/3jcvJfS

Veja as vagas do Sine/Uai nesta terça: https://bit.ly/3foFuqk

Sine tem vagas para estagiários e motoboy nesta terça-feira: https://bit.ly/3ymMMm5
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