
Senhoras e senhores farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 Este é mais um boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico que
está repercutindo nesta quarta-feira, 31/03. Vejam também as vagas de emprego para
farmacêutico. 💊💉 Fiquem sempre muito bem informados sobre os principais
assuntos.
-
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Primeiro volume de Infarma - Ciências Farmacêuticas de 2021 já está disponível:
https://bit.ly/3wdML33

Rádio News Farma

Uso de medicamento para dor de cabeça deve ser feito com cautela:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50612
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

EpiSUS Intermediário: Inscrições para especialização iniciam em 5 de abril:
https://bit.ly/31yoDKf

Saúde divulga sete passos para combate à pandemia na Atenção Primária:
https://bit.ly/3wcJxNb
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Anvisa realiza reunião com SNVS sobre tecnovigilância: https://bit.ly/2Pfgc4j

Produtos para detectar anticorpos contra Covid-19: veja nota: https://bit.ly/3rL9JeE

Anvisa aprova notificação de medicamento do kit intubação: https://bit.ly/3ub6Aq4
-
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

CNS repudia proposta aprovada pelo Congresso Nacional diante de recursos insuficientes à
Saúde: https://bit.ly/2Pp6zzN
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

Nova Turma do Curso de Especialização em Economia da Saúde: https://bit.ly/3m68ipT

Agilidade na aplicação das vacinas contra Covid-19 é reafirmada por Conass e Conasems:
https://bit.ly/2PmUT0z

Conass apresenta ações tecnológicas e de informação para o enfrentamento da pandemia
na Câmara dos Deputados: https://bit.ly/3rAZARr
-
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ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS

Brasil adere à estratégia internacional HEARTS, para controle e prevenção de doenças
cardiovasculares: https://bit.ly/3dgZUQg
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Fiocruz Paraná identifica predominância da variante P.1 da Covid-19 no estado:
https://bit.ly/3u7gl8D

Radis aborda rotina de mães que tiveram filhos com microcefalia: https://bit.ly/3dllnaR
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Hospitais da rede privada e indústria farmacêutica reclamam de requisição de
medicamentos por parte do governo: https://bit.ly/3wfsyKg
-
SENADO FEDERAL

Laboratórios anunciam eficácia de 100% de vacina em jovens: https://bit.ly/3m8JHjZ
-
NOTÍCIAS GERAIS

Sputnik V: primeiro lote piloto 100% brasileiro é produzido no DF: https://glo.bo/39snHf6

Pfizer e BioNTech anunciam eficácia de 100% da vacina contra a Covid-19 em
adolescentes: https://glo.bo/3czBbrb

“Iremos Sim Vencer Essa Pandemia”, Diz Secretária Da Saúde Ao Detalhar Ações:
https://bit.ly/3dkHmyw

Após reivindicar vacinação de farmacêuticos, Conselho Regional de Farmácia pede ao
governo prioridade em imunização na Paraíba: https://bit.ly/3dlPO0p

OMS recomenda que ivermectina não seja usada contra covid-19: https://bit.ly/3drofCS
-
VAGAS DE EMPREGO

Hospitais no Pará estão com vagas de emprego abertas; confira locais:
https://bit.ly/3fwB6Xo

Eurofarma abre mais de 100 vagas de emprego em todo o Brasil: https://bit.ly/3dg0g9C

Emgepron abre concurso para todos os níveis com salários chegando até R$ 9,9 mil:
https://bit.ly/3wiRpwA
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