
Senhoras e senhores Farmacêuticos, boa tarde!

Esta é a sua dose diária de notícias.

💻📱 Confiram o boletim de notícias do CFF sobre os assuntos da saúde e setor
farmacêutico que estão repercutindo nesta sexta-feira, 23/04. Acessem também as
vagas de emprego para farmacêutico. 💊💉 Mantenham-se sempre muito bem
informados sobre os principais assuntos da profissão. Aproveitem o final de semana
mantendo os cuidados contra a Covid-19.
-
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

CFF impetra pedido de intervenção ao Ministério Público para organização e implantação
da lei da Assistência Plena no Maranhão: https://bit.ly/3gx3g4L

Rádio News Farma

Prefeitura de João Pessoa (PB) reabre inscrições de concursos: https://bit.ly/3eqFXqT

Webconferência discutirá desafios da profissão farmacêutica: https://bit.ly/3evnM36

Vacina: farmacêuticos esclarecem sobre aplicação correta: https://bit.ly/3viKguT
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

NOTA DE ESCLARECIMENTO: https://bit.ly/3vg2wVM

Número de novos casos de covid-19 cai 7% em relação à última semana epidemiológica:
https://bit.ly/3sShb8k
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Anvisa decide na próxima semana sobre importação de vacinas e uso emergencial de
medicamento: https://bit.ly/32ILMug

Anvisa recebe protocolo de estudo da Butanvac: https://bit.ly/32HxHgD

Queixas técnicas de vacinas contra a Covid-19: https://bit.ly/3ewDZFw
-
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

Fórum de preços justos termina com boas intenções e novos compromissos da OMS:
https://bit.ly/2QkrEfy

COVID-19 continua a interromper os serviços essenciais de saúde em 90% dos países:
https://bit.ly/3nezKCa

ACT-Accelerator um ano depois: https://bit.ly/3sLqeYC
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-
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

Ocupação Preta: desfalque na coleta de dados sobre Covid-19 gera subnotificação no
quesito raça/cor, conclui live do CNS: https://bit.ly/32IwwO8
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

Pesquisadoras lançam Rede Brasileira de Mulheres Cientistas: https://bit.ly/3tM4P2x

Teleconsulta no SUS é tema de seminário da Frente da Telessaúde: https://bit.ly/3eotPGU

Orientações excepcionais sobre o manejo de medicamentos importados, recebidos como
doação, com foco na Segurança do Paciente: https://bit.ly/3gFF14J
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS

Hipertensão Arterial é o tema do próximo webinário da SBC em parceria com o Conasems:
https://bit.ly/2PhGXox
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Projeto suspende reajuste de remédios enquanto durar a emergência de saúde pública:
https://bit.ly/2QtnotV

Proposta fixa jornada de trabalho e descanso para profissional da saúde:
https://bit.ly/2QuRy03
-
SENADO FEDERAL

Lasier Martins defende proibição de reajuste de medicamentos durante pandemia:
https://bit.ly/3azx64Z

Secretários de Saúde pedem reforço federal para garantir leitos, medicamentos e vacinas:
https://bit.ly/3njtqJU
-
NOTÍCIAS GERAIS

Espaço residual em seringas e sua importância no planejamento da campanha de
vacinação contra a Covid-19: https://bit.ly/2PhJgbb

Validador de Documentos Digitais viabiliza prescrições médicas eletrônicas:
https://bit.ly/32FjOzD

Baixada em Pauta #23: A função do farmacêutico diante da procura pelo tratamento
precoce contra a Covid-19: https://glo.bo/32FFFH9
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Biomédicos não podem participar de concurso do Exército destinado a farmacêuticos:
https://bit.ly/3ndcV1S
-
VAGAS DE EMPREGO

Costureira e farmacêutico estão entre as 278 vagas disponíveis na Funtrab da capital:
https://bit.ly/3evnlWw

Paraíba retifica seleção emergencial com 1.120 vagas: https://bit.ly/3xiz17N

Panvel tem 145 vagas abertas para contratação de farmacêuticos no RS:
https://bit.ly/3xmfC5W

Mato Grosso tem mais de 9,9 mil vagas de empregos; Cuiabá, Várzea Grande e Sinop
lideram: https://bit.ly/2PfIUBS

Prefeitura de Goiatuba retoma concurso público com 71 oportunidades: https://bit.ly/3epTcYI
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