
Farmacêuticas e farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 Este é mais um boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico que
está repercutindo nesta sexta-feira, 26/03. Vejam também as vagas de emprego para
farmacêutico. 💊💉 Fiquem sempre muito bem informados sobre os principais
assuntos. Aproveitem o final de semana lembrando dos cuidados sanitários
essenciais.
-
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

A escalada na venda de medicamentos sem eficácia contra a Covid-19, entre 2019 e 2020,
foi tema de reportagem do Jornal Nacional, no dia 25 de março: https://bit.ly/39fqh7N
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Saúde garante abastecimento de medicamentos para hanseníase: https://bit.ly/39j1fVk

Ministério da Saúde começa a receber medicamentos para intubação da União Química:
https://bit.ly/3u09Mo3
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Anvisa lança ambiente virtual de aprendizagem em vigilância sanitária: https://bit.ly/3deXxxv

Anvisa recebe pedido para autorização de estudo da vacina Versamune®-CoV-2FC:
https://bit.ly/3w0u5nf

Denominações Comuns Brasileiras: aberta consulta pública: https://bit.ly/3cnOICe

Antissépticos de uso em humanos: consulta dirigida vai até 31/3: https://bit.ly/3fnaMPn

Informe sobre ingresso de vacinas contra Covid-19 no país: https://bit.ly/2PwrnoG
-
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

Alerta de produto médico N ° 2/2021: Vacina COVID-19 falsificada BNT162b2:
https://bit.ly/31jVAtW

Mídia social e COVID-19: um estudo global de interação de crise digital entre a Geração Z e
a Geração Y: https://bit.ly/2QJ4Upe
-
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS

Trinta e dois países e territórios das Américas detectaram infecção por uma das três
'variantes de preocupação', alerta OPAS: https://bit.ly/3tYF7Yi
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
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Conass participa de audiência sobre o fornecimento de oxigênio aos hospitais públicos e
privados no Brasil: https://bit.ly/39jRfez

Alerta Fake News – Conass desmente conteúdo de carta que circula pela internet:
https://bit.ly/2Pvsfdx
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS

Lançamento da nova versão do e-BlueInfo: aplicativo de informação em saúde:
https://bit.ly/31AuYoR

Conheça o Projeto Caliandra que busca dar visibilidade às mulheres com deficiência vítimas
de violência: https://bit.ly/2P02Tod
-
JORNAL DA USP

Sars-cov-2 inibe remoção de células mortas pelo sistema imune, favorecendo o dano
pulmonar: https://bit.ly/3rn5DsD

Sangue: saiba por que doar agora é valorizar a vida e a ciência: https://bit.ly/2NV6LpP
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Boletim BiblioCovid aborda a saúde da mulher na pandemia: https://bit.ly/3fh1T9O

Sarampo: Ministério da Saúde divulga novo boletim epidemiológico: https://bit.ly/31jWYNa
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposta altera Lei Kandir para uniformizar procedimentos do ICMS: https://bit.ly/3w2gmwa
-
SENADO FEDERAL

Senadores comemoram vacina totalmente brasileira, que ainda aguarda testes:
https://bit.ly/3dcdjco

Senado pede ajuda da Organização Mundial da Saúde para mais vacinas:
https://bit.ly/39iYjYO
-
NOTÍCIAS GERAIS

Venda de medicamentos sem eficácia comprovada contra Covid tem alta alarmante:
https://glo.bo/3u1LKcB

“Kit intubação” tem aumento de preços de até 9.900% em 2 anos: https://bit.ly/2NZlD6K

Vendas de ivermectina crescem 534% e de cloroquina, 119% no RS em 2020:
https://bit.ly/2QG0ijI
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Acesso a medicamentos genéricos e biossimilares é tema de webinário:
https://bit.ly/3d5RJGw

Estado e Exército entregam cerca de 55 mil frascos de medicamentos a 72 hospitais:
https://bit.ly/3dayUlf

Medicamentos do kit Covid têm muitos efeitos adversos e podem levar à morte:
https://bit.ly/3lTmP84

União Química entrega 165.000 doses de sedativos para Ministério da Saúde:
https://bit.ly/3cnBTYs

Nova RDC publicada pela Anvisa entra em vigor: https://bit.ly/2P9vRlt
-
VAGAS DE EMPREGO

Fundação iNova Capixaba divulga novo Processo Seletivo com mais de 800 oportunidades:
https://bit.ly/3tX6gLn

Governo convoca 139 profissionais de saúde para enfretamento à pandemia no RN:
https://glo.bo/3rsy08S

Fundação iNova Capixaba abre novo Processo seletivo com mais de 850 vagas:
https://bit.ly/2PxWK2a
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