
Farmacêuticas e farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 Este é mais um boletim de notícias do CFF e também sobre saúde que está
repercutindo nesta terça-feira, 23/03.  Acompanhem também as vagas de emprego
para farmacêutico. 💊💉  Fiquem informados sobre os principais assuntos.
-
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Rádio News Farma

SP envia 1 milhão de doses da CoronaVac ao Ministério da Saúde: https://bit.ly/3cg6kQl

Brasil recebe primeiras vacinas do consórcio Covax Facility: https://bit.ly/3d10BwX

Medicamentos de intubação são monitorados para garantir estoques: https://bit.ly/3tMH1Lv

Falta de medicamento em hospitais pode agravar pandemia no Brasil: https://bit.ly/3r9Oe6M
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

O Ministério da Saúde apresenta os resultados ECPAVS 2019: https://bit.ly/2NJuUQd

Boletim de Ações Estratégicas Contra a Covid-19 - 22 de março de 2021:
https://bit.ly/316ohKK
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Acompanhe a 5ª Reunião Ordinária Pública da Dicol da Anvisa: https://bit.ly/2OZZ2r8

Pedidos de enquadramento de MIPs devem ser feitos pelo Solicita: https://bit.ly/3cZxRob

Reunião aborda norma de importação de medicamentos e dispositivos médicos:
https://bit.ly/3ceCOKC

Dispositivos eletrônicos para fumar: Anvisa realiza consultas dirigidas: https://bit.ly/2PiUDzi

Bula da vacina de Oxford/AstraZeneca/Fiocruz é atualizada: https://bit.ly/318imVJ

Anvisa participará de webinar sobre lançamento da miltefosina: https://bit.ly/2OZtJg3
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Rede Genômica Fiocruz detecta alterações inéditas na proteína Spike do Sars-CoV-2:
https://bit.ly/3fcF3jB

Reciis aborda Estado, mídia e pandemia: https://bit.ly/3vURUwU

Especialistas falam sobre técnicos da atenção básica na pandemia: https://bit.ly/3rdcnJL
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Estudo reforça eficácia da vacina de Oxford/Fiocruz: https://bit.ly/3cdyhIr
-
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

Alimentação e Ancestralidade: Live do CNS debaterá papel das mulheres na segurança
alimentar: https://bit.ly/399iDMa
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

Saúde abre nova turma do curso “Orientações para Vacinação Covid-19”:
https://bit.ly/3lIZc22
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS

Orientação para adesão ao Módulo Internações (eSUS Notifica) para autorizações de leitos
de UTI COVID-19: https://bit.ly/2QxpRDv

Conasems debate com entidades desabastecimento de medicamentos do kit intubação:
https://bit.ly/31aLuvy

Ministério da Saúde atualiza orientações técnicas sobre reservas de doses contra a
Covid-19: https://bit.ly/39b5DGa

Cosems MT emite Nota de Pesar pelo falecimento da Secretária Municipal de Saúde de
Aripuanã, Lucia Helena Silva: https://bit.ly/2NHHpLY
-
JORNAL DA USP

Pílula Farmacêutica #62: Para tratar cada tipo de vírus existe um medicamento antiviral com
princípio ativo específico: https://bit.ly/2OZXRYH
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão discute crise no fornecimento de medicamentos necessários para intubação:
https://bit.ly/3tRGAQn
-
SENADO FEDERAL

Internacional: Grupo farmacêutico suíço testa coquetel de medicamentos contra covid:
https://bit.ly/3ceMdlz

Senadores protestam contra possível falta do chamado kit intubação: https://bit.ly/3ce5Ave

Máscaras PFF2 poderão ser distribuídas pelo SUS: https://bit.ly/3tNwRKE
-
NOTÍCIAS GERAIS
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Após uso de kit covid, pacientes vão para fila de transplante de fígado: https://bit.ly/3f7sCpq

Setor privado critica requisição de remédios para 'kit intubação'; secretarias defendem
medida: https://glo.bo/3lHE0cG

“Kit covid” pode causar insuficiência renal e estaria relacionado a maior risco de morte no
Brasil: https://bit.ly/3tNkrCz

Com falta de anestésicos para intubação, sociedades médicas listam substitutos:
https://bit.ly/3shdhX0

“Medicamentos estão sendo usados irracionalmente”, alerta farmacêutico:
https://bit.ly/3sgBYCV
-
VAGAS DE EMPREGOS

Sine atende somente pela web: veja as vagas de emprego para Macapá em 23 de março:
https://glo.bo/31aN9kv

Quase 100 vagas de emprego estão abertas em Paranavaí nesta terça-feira (23):
https://bit.ly/39bbH1d
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