
Senhoras e senhores Farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 Confiram o boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico que está
repercutindo nesta terça-feira, 13/04. Acessem também as vagas de emprego para
farmacêutico. 💊💉 Mantenham-se sempre muito bem informados sobre os
principais assuntos da profissão.
-
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Amanhã, dia 14/04, às 12h (meio-dia), você tem compromisso marcado com a gente!:
https://bit.ly/2Qgm517
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Ministério alerta para que 1,5 milhão de brasileiros aptos para a 2ª dose procurem postos de
vacinação: https://bit.ly/32dD3Qk

Campanha incentiva busca por atendimento médico aos primeiros sintomas da covid-19:
https://bit.ly/3a9m1Y3

Dia Nacional de Enfrentamento à Psicofobia alerta para o cuidado com a saúde mental:
https://bit.ly/3aa8v6q
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Nota referente à decisão do STF: https://bit.ly/2Q41fSN

Acompanhe a 7ª Reunião da Diretoria Colegiada da Anvisa: https://bit.ly/3uQFBjA
-
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

Os benefícios de continuar a fornecer serviços de HIV que salvam vidas superam o risco de
transmissão de COVID-19 em 100 para 1: https://bit.ly/3dclBSO
-
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU

Cerca de 85 mil mortes por ano são 100% atribuídas ao consumo de álcool nas Américas,
aponta estudo da OPAS/OMS: https://bit.ly/3tfKF0L
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

Lacen-BA ultrapassa marca de 1 milhão de testes de Covid-19 realizados:
https://bit.ly/3sjLF2y

Centro de Diagnóstico do Hospital Metropolitano se torna referência e auxilia no combate à
Covid-19: https://bit.ly/3sh1C9A

Melhora o atendimento a pacientes em ventilação mecânica: https://bit.ly/3wTS4ow

https://bit.ly/2Qgm517
https://bit.ly/32dD3Qk
https://bit.ly/3a9m1Y3
https://bit.ly/3aa8v6q
https://bit.ly/2Q41fSN
https://bit.ly/3uQFBjA
https://bit.ly/3dclBSO
https://bit.ly/3tfKF0L
https://bit.ly/3sjLF2y
https://bit.ly/3sh1C9A
https://bit.ly/3wTS4ow


-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Covid-19: estudo monitora a mobilidade de pacientes em busca de atendimento:
https://bit.ly/3g5ibmv

Fiocruz vai coordenar projeto da Unitaid em doença de Chagas: https://bit.ly/3uLW1tB
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Projeto permite a idoso deduzir do IR gasto com remédio: https://bit.ly/3dfhKEE

Campanha pelo Dia Mundial da Hemofilia ilumina Congresso de vermelho:
https://bit.ly/3mIVA0l
-
SENADO FEDERAL

Debate sobre projeto que proíbe reajuste de medicamentos acontece nesta quarta:
https://bit.ly/3uJCFp9

Aumento no preço de remédios será debatido em sessão nesta quarta:
https://bit.ly/3uOecPk

Projeto prioriza gestantes na vacinação contra coronavírus: https://bit.ly/2Qifmnm

Pacheco reitera pedido à ONU para que Brasil receba vacinas antecipadamente:
https://bit.ly/2Qo4pk1

Projeto permite que indústria veterinária produza vacinas contra covid-19:
https://bit.ly/3thkzua

Projeto que reestabelece situação de emergência da saúde pública está na pauta do
Senado: https://bit.ly/3a8D5gW
-
NOTÍCIAS GERAIS

CFF alerta população sobre o uso de medicamentos: https://bit.ly/3sh3D5E

Pílula Farmacêutica #64: Medicamentos falsificados podem levar a intoxicações e até a
morte: https://bit.ly/3uM6g15

Coquetel Regen-Cov contra covid-19 é eficaz, diz farmacêutica: https://bit.ly/3g7s82M

Farmacêutica americana Regeneron anuncia sucesso em teste de medicamento contra
Covid: https://glo.bo/2OMlaFm

Secretaria de Saúde realiza webinar para acolhimento aos gestores da assistência
farmacêutica dos municípios: https://bit.ly/3a4wGn2
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Secretaria de Saúde irá monitorar uso de medicamentos do “kit intubação para COVID-19”:
https://bit.ly/3tgOkLA

SETOR DE FARMÁCIA E SAÚDE CRESCEU 85,70% DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA,
SEGUNDO RELATÓRIO: https://bit.ly/3s9T9oM
-
VAGAS DE EMPREGO

Saiba como concorrer a mais de 2,2 mil oportunidades de emprego: https://bit.ly/3uMFiX9

Confira as 50 vagas de emprego disponíveis para esta terça-feira (13):
https://glo.bo/3wVIYaT

Confira as vagas de emprego para Toledo: https://bit.ly/3aaCPhl
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