
Senhoras e senhores Farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 Confiram o boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico que está
repercutindo nesta sexta-feira, 16/04. Acessem também as vagas de emprego para
farmacêutico. 💊💉 Mantenham-se sempre muito bem informados sobre os
principais assuntos da profissão. Aproveitem o fim de semana tomando todos os
cuidados contra a Covid-19.
-
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Dia Mundial da Voz: medicamentos podem ocasionar danos nas cordas vocais:
https://bit.ly/32gZG6G

Rádio News Farma

Dia Mundial da Voz: medicamentos podem comprometer cordas vocais:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50650
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Gestantes, puérperas e lactantes: Saúde orienta vacinação contra a covid-19 para mulheres
de grupos prioritários: https://bit.ly/3tupPuO

Entenda como funciona e quais são os critérios para a distribuição de medicamentos de
intubação: https://bit.ly/2RHHYqT

Saúde irá distribuir 2,3 milhões de medicamentos de intubação: https://bit.ly/3e6zBg1

Saúde garante prorrogação de recurso do Programa Previne Brasil: https://bit.ly/3doYyo0
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Anvisa promove encontro com SNVS sobre tecnovigilância: https://bit.ly/3va4mYz

Medida proíbe comercialização de produtos que contenham SARM: https://bit.ly/2OVPspf

Conheça o painel sobre importação de vacinas e medicamentos para IOT:
https://bit.ly/3x3AAGA

Anvisa informa sobre indisponibilidade de sistemas: https://bit.ly/3gnEjIS
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

Lado oculto da pandemia: pesquisa apresenta estratégias para o enfrentamento à terceira
onda: https://bit.ly/32lrOWb

Lançamento do Curso de Comunicação Científica em português: https://bit.ly/3acrptu
-
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ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

Atualização das orientações da OMS sobre o tratamento da tuberculose suscetível a
medicamentos: https://bit.ly/2Q25Yok

Revisão do Comitê Consultivo Global sobre Segurança de Vacinas (GACVS) das evidências
mais recentes de eventos adversos raros de coagulação sanguínea com a vacina
AstraZeneca COVID-19 (Vaxzevria e Covishield): https://bit.ly/3mXknOC
-
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU

UNICEF e parceiros disponibilizam autoteste para HIV/Aids em meio à pandemia de
COVID-19: https://bit.ly/3x41U7q
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Fiocruz Ceará e Uece iniciam pesquisa com lhamas para desenvolver medicamentos contra
a Covid-19: https://bit.ly/2RGNnOZ
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposta prevê oferta gratuita de remédio para doença psiquiátrica: https://bit.ly/2Qxc53y

Projeto autoriza dispensa de licitação para insumos usados no tratamento da Covid-19:
https://bit.ly/3tvkYtm
-
SENADO FEDERAL

Comissão da Covid-19 vai debater protocolos de tratamento da doença no Brasil:
https://bit.ly/3uQbWam

Sociedade de Fonoaudiologia alerta para efeitos da pandemia sobre a voz:
https://bit.ly/3tvlKqg

Aprovado projeto que inclui doadores de sangue em atendimento preferencial:
https://bit.ly/3tpWWzP
-
NOTÍCIAS GERAIS

VÍDEO: Farmacêutico alerta para risco da automedicação: https://bit.ly/3gduXzz

Deputado pede implantação da Assistência Farmacêutica no Estado: https://bit.ly/3aeoGzB

Estudo em lago do Quênia ajuda a datar segundo fóssil mais antigo do Homo erectus:
https://bit.ly/3tp1IgJ

Ranking revela as farmácias preferidas e hábitos de consumo do brasileiro:
https://bit.ly/3ayBr8H
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-
VAGAS DE EMPREGO

Prefeitura do AC abre processo seletivo para contratação emergencial de médicos e demais
profissionais de Saúde: https://glo.bo/3mUQkXR

Governo da Paraíba convoca 160 profissionais de saúde para atuação no combate à
Covid-19: https://glo.bo/3dpf7jt

Farmacêutico e agente de farmácia são convocados em processo seletivo do HRMS:
https://bit.ly/2RGUqXW

Confira as 73 vagas de emprego disponíveis para esta sexta-feira (16):
https://glo.bo/3n05qv1

Ufes abre concursos para professor com salário de até R$ 9 mil: https://bit.ly/3afxJR9

Drogasil e Assaí oferecem vagas de emprego; saiba como se inscrever:
https://bit.ly/3dmQyU9
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