
Farmacêuticas e farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 Este é mais um boletim de notícias do CFF e também sobre o setor
farmacêutico que estão repercutindo nesta quarta-feira, 24/03. Acompanhem também
as vagas de emprego para farmacêutico. 💊💉 Fiquem sempre muito bem
informados sobre os principais assuntos.
-
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Rádio News Farma

Avanço da Covid-19 provoca nova baixa em doações de sangue: https://bit.ly/3seooQm

Colapso na saúde faz confiança do consumidor cair em março: https://bit.ly/3sinh1X

Passaporte vacinal é visto como saída para vida normal na Europa: https://bit.ly/39aDFKp

Brasileiro tem pouca consciência sobre o uso de medicamentos: https://bit.ly/31dofAT

OMS pede que governo brasileiro se alinhe no combate à pandemia: https://bit.ly/3chbFXs
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Ministério da Saúde promove Semana de Mobilização e Luta contra a Tuberculose:
https://bit.ly/39cgS17

Marcelo Queiroga toma posse como ministro da Saúde: https://bit.ly/3lSQLRN

Boletim de Ações Estratégicas Contra a Covid-19 - 23 de março de 2021:
https://bit.ly/3u332WT
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Aeroportos devem implementar medidas sanitárias restritivas adotadas pelos governos
locais: https://bit.ly/3f89UxO

Anvisa participa de reunião internacional sobre convergência regulatória:
https://bit.ly/3ceQFAJ

5ª Reunião Ordinária Pública da Dicol é adiada para quinta-feira: https://bit.ly/3chI2pd

Anvisa publica manual sobre microrganismos multirresistentes: https://bit.ly/3d0YqcF

Reunião aborda risco de desabastecimento de medicamentos utilizados no kit intubação:
https://bit.ly/2QC7ddF

Em reunião de 5 horas, Anvisa detalha questões sobre Sputnik com laboratórios:
https://bit.ly/3faytdi
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Agência disponibiliza painel para monitoramento de oxigênio medicinal:
https://bit.ly/3d0X8OV

Anvisa recebe pedido de importação da vacina Covaxin: https://bit.ly/3f9B33x
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

Nota Conjunta: Conass e Conasems recomendam a suspensão de cirurgias eletivas:
https://bit.ly/3sk7Qq3

Conasems debate com entidades desabastecimento de medicamentos do kit intubação:
https://bit.ly/2QoY3kv

MENSAGEM AO NOVO MINISTRO DA SAÚDE – DR MARCELO QUEIROGA:
https://bit.ly/3cfcDUk

Live: Conasems e Conass debatem desafios para a intubação em tempos de pandemia:
https://bit.ly/31f26Ck
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS

Legislação Diária Nacional – 23/03/2021: https://bit.ly/398azvu

Live: Conasems e Conass debatem desafios para a intubação em tempos de pandemia:
https://bit.ly/31g098t

Conasems participa de audiência pública sobre crise no fornecimento de medicamentos
necessários para intubação: https://bit.ly/2QuDzXz
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Castelo da Fiocruz é iluminado de vermelho pelo Dia Mundial de Combate à Tuberculose:
https://bit.ly/3sm50Rx

Vacina Covid-19: Fiocruz divulga ajustes no cronograma de entregas ao PNI:
https://bit.ly/3vXbt7C

Boletim indica adoção de medidas rígidas para bloqueio da Covid-19: https://bit.ly/3scXAQx
-
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

O relógio está passando - é hora de acabar com as mortes por tuberculose entre as
pessoas com HIV!: https://bit.ly/3vWIpgz
-
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS
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Diretora da OPAS alerta sobre aumento dos casos de COVID-19 nas Américas:
https://bit.ly/2NNpN1j
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Deputados vão cobrar do Ministério da Saúde ações na distribuição de remédios para
intubação: https://bit.ly/3slZUVi
-
SENADO FEDERAL

Projeto proíbe reajuste de remédios durante pandemia: https://bit.ly/2OUbSHx

Está em teste máscara antiviral desenvolvida por pesquisadores brasileiros:
https://bit.ly/399Xqlv
-
NOTÍCIAS GERAIS

É #FAKE que infectologistas de todo o país foram obrigados a assinar documento contra
tratamento precoce para Covid-19: https://glo.bo/31dBcKX

Serviços farmacêuticos para agregar suas vendas: https://bit.ly/3fgbwpr

Farmacêutico clínico: quatro condutas fundamentais para a atuação: https://bit.ly/2NT9i40

Prioridade: funcionários de farmácia querem vacina: https://bit.ly/31fNjXO

DIFERENÇA ENTRE DROGARIA E FARMÁCIA MAGISTRAL: https://bit.ly/3rjexYn

Primeiro dia de vacinação de profissionais liberais da saúde é marcado por filas em
farmácias de Porto Alegre: https://bit.ly/31eWzvm

Ministério da Saúde anuncia distribuição de medicamentos do kit intubação:
https://bit.ly/3vVcFbK

SP tem medicamentos de intubação para apenas mais uma semana: https://bit.ly/3vTqmrC

Após kit Covid, pacientes vão para a fila de transplante: https://bit.ly/3suRlYg

Kit covid: entenda por que o tratamento precoce não funciona: https://bit.ly/2OUW1IM

“Medicamentos estão sendo usados irracionalmente”, alerta farmacêutico:
https://bit.ly/3tOq3fV

Ao menos três pacientes morreram após uso de 'kit covid': https://bit.ly/3lK8PNU
-
VAGAS DE EMPREGOS
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Simm oferece 42 vagas de emprego para esta quarta-feira em Salvador; confira lista:
https://glo.bo/39anr4i

Hospital das Clínicas de Bauru abre cadastro para contratação emergencial de
farmacêuticos: https://glo.bo/3snOy3o

Profissionais aprovados em seleção são convocados para reforçar Saúde de João Pessoa:
https://glo.bo/3fj3FXQ
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