
Senhoras e senhores Farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 Confiram o boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico que está
repercutindo nesta quinta-feira, 15/04. 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

Anvisa abre consulta pública para revisão da Portaria SVS/MS nº 344/98:
https://bit.ly/3ghJcDo

Rádio News Farma

Ação oferece apoio psicológico gratuito para 35 mil pessoas:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50643

Maranhão obtém liminar em favor da importação da vacina russa:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50646

Covid-19: pesquisadores brasileiros desenvolvem vacina em spray:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50648
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Saúde ultrapassa marca de 50 milhões de doses de vacinas covid-19 distribuídas em todo o
Brasil: https://bit.ly/3wSMe77

Ministro da Saúde e embaixador da União Europeia discutem ações de enfrentamento à
pandemia: https://bit.ly/32lKAwJ

Saúde garante prorrogação de recurso do Programa Previne Brasil: https://bit.ly/2Q58zh7

Ministério da Saúde e embaixada da Índia discutem produção de vacinas e IFA:
https://bit.ly/3e3oTXM

Dia Mundial da Doença de Chagas: Saúde financia projeto para eliminar transmissão
congênita: https://bit.ly/2OR3PLn
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Anvisa aprova dois novos produtos à base de Cannabis: https://bit.ly/3djTp08

Anvisa seleciona consultor para manejo de bases de dados: https://bit.ly/3geGNJJ

Webinar aborda notificações de reações adversas em biovigilância: https://bit.ly/32g8lX1
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Fumígenos: Anvisa avalia o impacto das advertências sanitárias nas embalagens de
derivados do tabaco: https://bit.ly/3acYfL0

Anvisa participa de projeto de farmacovigilância de malária: https://bit.ly/3tlu2Rb
-
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

A escassez global de antibióticos inovadores estimula o surgimento e a disseminação da
resistência aos medicamentos: https://bit.ly/3gbxsT1
-
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS

Para apoiar vacinação, OPAS doa para Secretaria de Saúde do Distrito Federal tablets,
tendas e adesivos para cartões de vacina: https://bit.ly/3wYiy8z
-
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

Resolução do CNS orienta que governo garanta mais orçamento para o SUS em 2022:
https://bit.ly/3diawiZ
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

Sesa abre edital para hotéis que possam apoiar a desospitalização de pacientes:
https://bit.ly/3x6waij

Seminário 2021 Rede APS: Os desafios da Vacinação Contra a Covid-19 na Atenção
Primária à Saúde no SUS: https://bit.ly/3x8l2kW
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ- FIOCRUZ

Observatório Covid-19: vírus permanece em circulação intensa no Brasil:
https://bit.ly/3dkFK9j

Atenção à doença de Chagas: https://bit.ly/3v67qVB
-
Projeto prioriza atendimento de profissionais da saúde em estabelecimentos:
https://bit.ly/3skDaEx
-
NOTÍCIAS GERAIS

Coronavírus: avanço da P.1 no território repete 2020, com muito mais casos e mortes:
https://bit.ly/3mQuftk

Análise da saliva é eficaz para detectar a covid-19 em crianças sintomáticas:
https://bit.ly/3adZdGu
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS
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Projeto prioriza atendimento de profissionais da saúde em estabelecimentos:
https://bit.ly/2Qq9c4P
-
SENADO FEDERAL

Conheça as diferenças entre os testes para detectar o coronavírus: https://bit.ly/3mOeqmO

Carlos Fávaro detalha projeto que facilita compra de vacinas contra covid-19:
https://bit.ly/3aft2qq
-
NOTÍCIAS GERAIS

O papel dos farmacêuticos em tempos de pandemia: https://bit.ly/3di9weJ

No campeonato das farmácias, Hypera quer chutar no gol e ser a camisa 10 do setor
farmacêutico: https://bit.ly/3mRpU9g

Prefeitura de João Pessoa passa a exigir título de eleitor na vacinação contra Covid-19:
https://glo.bo/2Q6CipV
-
VAGAS DE EMPREGO

Emprego: confira 187 vagas ofertadas em 17 municípios de Pernambuco nesta quinta:
https://glo.bo/3uYkMmH

Mais de 200 vagas de emprego estão disponíveis em hospitais no Rio Grande do Sul:
https://bit.ly/3v70Tdh

Prefeitura em MS abre seleção para saúde com salários de até R$ 4,2 mil:
https://bit.ly/3tnG3pr
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