
Farmacêuticas e farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 Este é o boletim de notícias do CFF e também sobre o setor farmacêutico que
estão repercutindo nesta quarta-feira, 17/03. Confiram também as vagas de emprego
para farmacêutico. 💊💉  Continuem informados sobre os principais assuntos.
-
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Covid-19: boas práticas em ambientes frigoríficos devem ser reforçadas:
https://bit.ly/314Urqd

Farmacêutica avalia uso do remdesivir: https://bit.ly/3rXM7UH

Rádio News Farma

Anvisa esclarece sobre lote da vacina da farmacêutica AstraZeneca:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50577

SES (SP) prorroga inscrições em processo seletivo:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50578

Anvisa vai regulamentar receitas controladas por meio eletrônico:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50579

Prefeitura de Carlinha (MT) abre seleção para farmacêutico:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50580
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Saúde amplia vacinação contra HPV para mulheres imunossuprimidas com até 45 anos:
https://bit.ly/3txRb2O

Pazuello e Marcelo Queiroga reforçam a continuidade das ações de enfrentamento à
pandemia: https://bit.ly/3vCuTyK

Saúde inicia distribuição mais 4,5 milhões de doses da vacina do Butantan:
https://bit.ly/3ePbqEM
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Anvisa esclarece: Agência tira dúvidas em série de vídeos: https://bit.ly/3qU7RQg

Atualização: monitoramento da vacina de Oxford: https://bit.ly/3eO5tYX

Acompanhe a continuação da 4ª Reunião Ordinária Pública da Dicol de 2021:
https://bit.ly/3tscAu2

https://bit.ly/314Urqd
https://bit.ly/3rXM7UH
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50577
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50578
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50579
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50580
https://bit.ly/3txRb2O
https://bit.ly/3vCuTyK
https://bit.ly/3ePbqEM
https://bit.ly/3qU7RQg
https://bit.ly/3eO5tYX
https://bit.ly/3tscAu2


Anvisa seleciona consultor para apoiar o ITSM (IT Service Management):
https://bit.ly/3lmXjYL
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

Comissão da Saúde do CNMP realiza webinário para debater os impactos da judicialização
na gestão dos leitos de UTI para Covid-19: https://bit.ly/3975hjV
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS

Conasems participa de comissão sobre a situação da vacinação contra Covid-19 no Brasil:
https://bit.ly/3vwSOzj
-
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS

Podcast ANS em Pauta: Episódio 3 está disponível: https://bit.ly/3lr0BtN
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

INI abre inscrições para curso básico de boas práticas clínicas: https://bit.ly/3twcCB7

Observatório Covid-19 aponta maior colapso sanitário e hospitalar da história do Brasil:
https://bit.ly/3eP9D2s

Como (e por que) a pandemia afetou de forma desproporcional as mulheres:
https://bit.ly/3loY9nK
-
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

Declaração da OMS sobre os sinais de segurança da vacina AstraZeneca COVID-19:
https://bit.ly/38R9Ezk

A OMS publica novas recomendações clínicas sobre a prevenção do HIV, diagnóstico
infantil, início da terapia anti-retroviral e monitoramento
17 de março de 2021 Notícias departamentais: https://bit.ly/38S1JSp
-
JORNAL DA USP

Medicamento Remdesivir não vai alterar a curva de morte e de contágio da covid-19:
https://bit.ly/3qQF52Q

Neuropatias diabéticas podem ser tratadas ou prevenidas com fisioterapia:
https://bit.ly/2Npe2hm
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposta incentiva “sinal vermelho” para combate à violência doméstica:
https://bit.ly/38T3r61
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-
SENADO FEDERAL

Covid-19: Girão defende tratamento precoce, mas alerta contra automedicação:
https://bit.ly/3bSPlDm

Pandemia aumenta casos de depressão e é preciso buscar ajuda, alerta médica:
https://bit.ly/30TsAZH

Lavar as mãos é uma das principais medidas preventivas contra o coronavírus:
https://bit.ly/3qP6i64
-
NOTÍCIAS GERAIS

Varejo farmacêutico cresce quase 12% em 12 meses: https://bit.ly/3vzOMpP

Secretaria de Saúde orienta sobre funcionamento de serviços de saúde:
https://bit.ly/3tA1LX1

Farmácia na cozinha: dicas para turbinar a imunidade: https://bit.ly/3cF8Gat

Prazo para distribuição de medicamentos é ampliado na Farmácia Municipal:
https://bit.ly/3s0J520

Farmacêutico cria álbum de figurinhas de profissionais que atuam na linha de frente contra
a Covid-19: https://glo.bo/3bVTdDW

COM DOSES ENCALHADAS NA LOJA, FARMACÊUTICO LEVA VACINA ATÉ IDOSOS DE
NOVA YORK: https://glo.bo/3trSBeY
-
VAGAS DE EMPREGOS

Prefeitura de Carlinda – MT anuncia novo Processo seletivo para Farmacêutico:
https://bit.ly/3lrd0hG

Sine oferta vagas de emprego para 33 profissões em 17 de março em Macapá; veja lista:
https://glo.bo/2Q5z7hM

Hospitais públicos abrem mais de 300 vagas de emprego no Pará: https://glo.bo/3tpa2Nc
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