
Senhoras e senhores farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 Confiram o boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico que está
repercutindo nesta quinta-feira, 08/04. Acessem também as vagas de emprego para
farmacêutico. 💊💉 Fiquem sempre muito bem informados sobre os principais
assuntos da profissão.
-
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

A partir de semana que vem, você tem compromisso marcado com o Conselho Federal de
Farmácia (CFF). O Live CFF - Ciclo de Palestras abordará assuntos que interferem
diretamente no dia a dia dos farmacêuticos!: https://bit.ly/39W0VfB

#VacinaParaFarmacêuticos: https://bit.ly/3dKGzah
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Curso gratuito capacita médicos para atuarem nas UTI: https://bit.ly/3d04lzP

Dia Mundial da Saúde: a importância dos cuidados na pandemia e da vacinação:
https://bit.ly/3cZC7p7

Médicos e residentes podem se inscrever gratuitamente em congresso de psiquiatria:
https://bit.ly/3cX7qRp
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Suplementos alimentares: documento informativo atualizado: https://bit.ly/3uy9LYN

Proposta de Consulta Pública inclui a melatonina como constituinte autorizado:
https://bit.ly/3mvJEPJ

Autorizado novo ensaio clínico de vacina contra Covid-19: https://bit.ly/39Tx5sf

Anvisa solicita alteração de bula da vacina de Oxford: https://bit.ly/3d0h0TG

Anvisa solicita informações aos estados sobre importação de vacina: https://bit.ly/3fU3PFp

Anvisa esclarece: prevenção de acidentes na pandemia: https://bit.ly/3s3twG2

Notificação de eventos adversos e produtos de terapia avançada: https://bit.ly/3wE5uoD

Anvisa orienta sobre atualização taxonômica de Lactobacillus: https://bit.ly/3mtUlC8
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

Sesap realiza nova seleção para bolsistas do projeto de pesquisa e inovação:
https://bit.ly/3d0pfz9
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Covid-19: saúde estadual reabre inscrições do credenciamento: https://bit.ly/3t13Jzz

Infectologista explica os cuidados que devem ser tomados após vacinação contra a
Covid-19: https://bit.ly/3d5hojT

7 de Abril – OPAS e Conselho Nacional de Saúde lançam o Laboratório de Inovação –
Conselhos de Saúde e Participação Social na resposta à Covid-19: https://bit.ly/2PKbWda
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS

Parceria entre SBC e Conasems promove lives sobre prevenção de doenças
cardiovasculares: https://bit.ly/39T5B6e
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Reinfecção por Covid-19 pode vir acompanhada de sintomas mais fortes:
https://bit.ly/3dJFLCK

Fiocruz esclarece sobre possível evento adverso de vacina: https://bit.ly/2PD7VHB
-
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

COVAX atinge mais de 100 economias, 42 dias após a primeira entrega internacional:
https://bit.ly/3t15igR
-
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS

COVID-19 continua aumentando nas Américas, alerta diretora da OPAS:
https://bit.ly/3t2jhmS
-
JORNAL DA USP

Psicologia evolucionista ajuda a explicar maior êxito das líderes mulheres no combate à
pandemia: https://bit.ly/2RkPcRt
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão promove debate sobre conscientização do autismo: https://bit.ly/3wG1p38

Câmara aprova compra de vacinas pelo setor privado com doação na mesma quantidade
ao SUS: https://bit.ly/3mwy5ry
-
SENADO FEDERAL

Campanha da comunicação do Senado reforça enfrentamento à covid-19:
https://bit.ly/32bCPJP
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Senadores discordam sobre liberação de compra de vacinas pelo setor privado:
https://bit.ly/31ZcVbS

Dedo de Prosa: Dia Mundial de Combate ao Câncer: https://bit.ly/3uvzyRy

Comunicação do Senado lança campanha de informação sobre covid-19:
https://bit.ly/3cZYgDN

Vai à Câmara criação de programa de saúde mental no SUS em razão da pandemia:
https://bit.ly/3cZRnlE
-
NOTÍCIAS GERAIS

Conheça o farmacêutico esteticista: https://bit.ly/2OyLiDy

Varejo farmacêutico tem aprovação de 73% dos consumidores: https://bit.ly/39SAqb3

Toffoli suspende regra que permite ampliar prazo de patentes na área da saúde:
https://glo.bo/3cZpbQ0

Faltam sedativos em hospitais do Recife e pacientes intubados terminam acordando, dizem
médicos: https://glo.bo/2OunhgK

Descubra o que faz um farmacêutico: https://bit.ly/39SCGix
-
VAGAS DE EMPREGO

RD Droga Raia anuncia 10 vagas de emprego no Rio de Janeiro: https://bit.ly/3muufz3

Sine de Veranópolis anuncia vagas de emprego nesta quinta-feira: https://bit.ly/3wIpc2O

https://bit.ly/31ZcVbS
https://bit.ly/3uvzyRy
https://bit.ly/3cZYgDN
https://bit.ly/3cZRnlE
https://bit.ly/2OyLiDy
https://bit.ly/39SAqb3
https://glo.bo/3cZpbQ0
https://glo.bo/2OunhgK
https://bit.ly/39SCGix
https://bit.ly/3muufz3
https://bit.ly/3wIpc2O

