
Senhoras e senhores farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 Este é mais um boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico que
está repercutindo nesta segunda-feira, 29/03. Vejam também as vagas de emprego
para farmacêutico. 💊💉 Fiquem sempre muito bem informados sobre os principais
assuntos.
-
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Rádio News Farma

CFF lança material sobre o SIGTAP na plataforma Edufarma:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50609

Farmacêuticos comunitários poderão ter título de especialista:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50610

Atendimento na farmácia deve ir além da entrega do medicamento:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50608
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Saúde prorroga por mais um ano a atuação de 2.900 profissionais: https://bit.ly/3wcBU9o

BlueInfo: publicações atualizadas sobre Atenção Primária podem ser acessadas pelo
celular: https://bit.ly/3fotIwZ

Ministro Queiroga reforça união para fortalecer o sistema de saúde do Brasil:
https://bit.ly/3fvdjah

Saúde e farmacêutica MSD fecham acordo de mais 545 mil ampolas de medicamentos para
intubação: https://bit.ly/39oMdxk
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Enquadramento de tecidos e produtos antimicrobianos: entenda: https://bit.ly/2PFFUOY

Atualização : análise do pedido de anuência para estudo de vacina: https://bit.ly/3fAXDlV

Saiba como estão as análises de uso emergencial das vacinas contra a Covid-19:
https://bit.ly/39mGTL0
-
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

A vacina J&J COVID-19: O que você precisa saber: https://bit.ly/31uicrO
-
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU
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Uso de drogas entre idosos é uma “epidemia oculta”, alertam especialistas em narcóticos:
https://bit.ly/39pYdPv
-
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

Abril da Saúde 2021: CNS mobiliza conselhos e sociedade em defesa do SUS:
https://bit.ly/39pJYtJ

“225 mil óbitos por Covid-19 no Brasil poderiam ter sido evitados”, diz Pedro Hallal, em
reunião do CNS: https://bit.ly/2P8s1t3
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

Confira como foi a live “Desafios para a intubação em tempos de pandemia”:
https://bit.ly/3dfomBE

A importância do SUS no combate aos efeitos da Covid-19 – Universalidade, integralidade e
governança no SUS: https://bit.ly/3cwj4T2
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Observatório Covid-19 Fiocruz alerta para rejuvenescimento da pandemia no Brasil:
https://bit.ly/3w5EQVs
-
JORNAL DA USP

“Quando chegar a sua vez de se vacinar contra a covid-19, não deixe de fazê-lo”, afirma
reitor da USP: https://bit.ly/3rAp69o
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sancionada lei que indeniza profissionais de saúde incapacitados pela Covid:
https://bit.ly/31rvi98
-
SENADO FEDERAL

Promulgada lei que indeniza profissionais de saúde incapacitados pela covid-19:
https://bit.ly/2QJQRzD
-
NOTÍCIAS GERAIS

Farmacêuticos realizam procedimentos estéticos?: https://bit.ly/2O1031w

Covid-19: Prefeitura de Salvador anuncia vacinação para pacientes em hemodiálise,
farmacêuticos diplomados, auxiliar e técnico da saúde bucal: https://glo.bo/3dibsCU

Exercícios físicos ajudam a manter saúde física e mental em dia: https://glo.bo/3cxYfXy
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Anvisa recebe novo pedido de uso emergencial para vacina SputnikV: https://bit.ly/3rDUfsQ

Secretaria de Saúde de Uruguaiana vai implantar o projeto Farmácia no Bairro:
https://bit.ly/39oEAqJ

Guto Ferreira diz que há 'protocolo de medicação preventiva' para Covid-19 no Ceará:
https://bit.ly/3syvaR3

#Verificamos: Nebulização com hidroxicloroquina não é recomendada por entidades e
especialistas para tratar Covid-19: https://bit.ly/3ui9aL1
-
VAGAS DE EMPREGO

Estão abertas novas vagas de emprego em hospitais paraenses: https://glo.bo/3djetTk

Balcão do BDMG: veja vagas de emprego para BH e região metropolitana:
https://glo.bo/3wiEdrV

Está precisando de emprego? Confira as ofertas da semana em São José e região:
https://bit.ly/39mpQbR

PAT de Caraguatatuba está com 44 vagas de emprego nesta segunda-feira:
https://bit.ly/3m1v1TM
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