
Farmacêuticas e farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 Este é o boletim de notícias do CFF e também sobre o setor farmacêutico que
estão repercutindo nesta sexta-feira, 19/03. Confiram também as vagas de emprego
para farmacêutico. 💊💉 Continuem informados sobre os principais assuntos.
Aproveitem o fim de semana mantendo todos os cuidados individuais e coletivos
necessários para segurança de todos na luta contra a Covid-19.
-
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Manifesto divulgado pelo Conselho Federal de Farmácia: https://bit.ly/3vIph5R
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Consulta Pública trata de receitas emitidas em meio eletrônico: https://bit.ly/3tDSeho

Nota: avaliação do soro do Butantan: https://bit.ly/3tBmCZL

Anvisa toma medidas para evitar desabastecimento de medicamentos para intubação:
https://bit.ly/311VCGN

Covid-19: código para importação de medicamentos e vacinas: https://bit.ly/3sgcLIw Anvisa
toma medidas para evitar desabastecimento de medicamentos para intubação:
https://bit.ly/3sgcXaI

Anvisa atualiza lista de Denominações Comuns Brasileiras: https://bit.ly/2OHt2Il

Anvisa reitera exigências para a vacina Sputnik V: https://bit.ly/3r6cqXE

Vacinas: conheça as modalidades de importação: https://bit.ly/3f2ey0p

Nota Informativa: medicamentos para a intubação orotraqueal: https://bit.ly/2NvH66U

Nota de esclarecimento sobre reunião com laboratório: https://bit.ly/38S4HGv

Reunião aborda fornecimento de anestésicos e medicamentos: https://bit.ly/3tGJpDL
-
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

Carta aberta da Frente pela Vida e Conselhos de Saúde ao povo brasileiro: União Nacional
para Salvar Vidas: https://bit.ly/2Qo815N
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

Após pressão do CNS e movimentos sociais, profissionais da saúde vítimas da Covid-19
devem ser indenizados: https://bit.ly/3bYDeop
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Conselhos de Saúde e Frente pela Vida reivindicam lockdown nacional de 21 dias:
https://bit.ly/2OH1IKf

InfoGripe aponta tendência de crescimento da Covid-19 em todos os estados:
https://bit.ly/2NxPC5v

Trinta hospitais gaúchos recebem nova remessa de medicamentos do kit intubação:
https://bit.ly/3eWiUpK

Saúde distribui medicamentos de kit de intubação para 51 hospitais do Paraná:
https://bit.ly/2OGQW6M
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS

COSEMS-TO emite nota de pesar pelo falecimento da Secretária de Saúde de Palmas,
Valéria Paranaguá: https://bit.ly/3txh0Qc
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Vacina não está associada ao aumento de risco de coágulos sanguíneos:
https://bit.ly/2Nx81PJ
-
JORNAL DA USP

Drogas que bloqueiam receptor poderiam prevenir ou tratar problemas neurológicos:
https://bit.ly/3r1Pk4o

Fármaco para doença degenerativa pode prejudicar função cardíaca no pós-menopausa:
https://bit.ly/3d3GVsv
-
NOTÍCIAS GERAIS

Covid-19: Amazon nomeia farmacêutico para vacinar seus mais de 1 milhão de
funcionários: https://bit.ly/3cQlta2

SP: Rede de farmácia começa a vacinar gratuitamente contra a Covid-19:
https://bit.ly/2OSdyku

Amor à profissão: https://bit.ly/3eVnOTP

Hospitais alertam para falta de remédios usados em UTIs: https://bit.ly/3eTz9DX

Ministério da Saúde requisita estoque de intubação: https://bit.ly/3vBo40h

Hospitais alertam para falta de medicamentos usados em UTIs: https://bit.ly/38YUd8b

Conselho Federal de Farmácia alerta para falta de medicamentos usados nas UTIs:
https://bit.ly/3r6KJhf
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Diante da falta de oxigênio e relatos de pacientes amarrados para intubação, FNP cobra
providências do governo federal: https://bit.ly/38XqJYm

Prefeitos alertam para risco da falta de oxigênio e remédios: https://bit.ly/3lxUpAA

Bolsonaro aciona STF para derrubar decretos do DF, BA e RS que impuseram restrições
contra a Covid: https://bit.ly/3eXGPoG

Conselho Federal de Farmácia alerta para falta de medicamentos usados nas UTIs:
https://bit.ly/38UeOe0

Conselho de Farmácia manifesta ‘extrema preocupação’ com falta de medicamentos:
https://bit.ly/3vK3MBU
-
EMPREGOS

Barra da Tijuca tem 10 vagas de emprego para Farmacêutico: https://bit.ly/3eXxptq

Drogaria Araújo abre vaga de emprego em Muriaé: https://bit.ly/3cOljjp

Prefeitura de Olinda - PE anuncia novo Processo Seletivo: https://bit.ly/3s7T45Y
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