
Boa tarde, farmacêuticos!

💻📱 Aqui está a sua dose diária de notícias. Confiram mais um boletim de notícias
do CFF sobre os assuntos da saúde e setor farmacêutico que estão repercutindo
nesta terça-feira, 11/05. Fiquem por dentro também das vagas de emprego para
farmacêutico. 💊💉 Mantenham-se sempre muito bem informados sobre os
principais assuntos da profissão.
-
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

CFF participa de audiência pública para debater prescrição médica eletrônica:
https://bit.ly/3f7sO6p

Rádio News Farma

Podcast#43: confira as principais notícias do setor farmacêutico:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50701

Liberação da AstraZeneca vai depender de investigação de morte:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50704

OMS alerta que pandemia apresenta "platô inaceitavelmente alto":
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50707

Primeira dose foi aplicada em quase 36 milhões de brasileiros:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50702
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Governo Federal libera mais R$ 1 bilhão para o combate à pandemia na Atenção Primária:
https://bit.ly/3w3N67H

Saúde vacina atletas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio:
https://bit.ly/2RL71sW

Governo Federal debate lições sobre as estratégias nacionais dos planos de vacinação com
Reino Unido: https://bit.ly/3vX6fYP
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Programa Sentinelas em Ação retoma palestras virtuais: https://bit.ly/3vYySVE

Anvisa orienta suspensão de vacina da AstraZeneca/Fiocruz para grávidas:
https://bit.ly/3bjNWoH

Anvisa encaminha ao STF informações sobre pendências do novo pedido de autorização
para importação da Sputnik V feito pelo estado do Maranhão: https://bit.ly/3w0QL5V

https://bit.ly/3f7sO6p
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50701
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50704
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50707
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50702
https://bit.ly/3w3N67H
https://bit.ly/2RL71sW
https://bit.ly/3vX6fYP
https://bit.ly/3vYySVE
https://bit.ly/3bjNWoH
https://bit.ly/3w0QL5V


Anvisa cria plataforma sobre terapias avançadas: https://bit.ly/3y5ShWj
-
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

O trabalho da OMS em todas as regiões permanece crítico na luta contínua contra
COVID-19: https://bit.ly/3tycQY4
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

Anvisa orienta suspensão de vacina da Astrazeneca/Fiocruz para grávidas:
https://bit.ly/3o6hbAN

Fiocruz produz 40% das vacinas contra a Covid-19 no Brasil: https://bit.ly/3y5l5hA

Painel: Profissionais da saúde: lutas e o desafio do cuidado – Quarta, amanhã – 12/5:
https://bit.ly/3o6i6Ry
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS

Orientações sobre intubação orotraqueal e otimização do uso de oxigênio em pacientes
com Covid-19: https://bit.ly/2R8rzf2
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Pesquisa visa identificar terapias mais usadas para Covid-19: https://bit.ly/33B4xQQ

Fiocruz Bahia abre inscrições para webinar sobre medicina personalizada:
https://bit.ly/33xjXW6

Lançamento analisa a força de movimentos sociais na política de HIV/Aids do Brasil:
https://bit.ly/2SzQvfQ
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Projeção nas torres do Congresso nesta quarta-feira comemora Dia da Enfermagem:
https://bit.ly/3w0SQz8
-
SENADO FEDERAL

Barra Torres confirma ter havido sugestão de mudar bula da cloroquina:
https://bit.ly/3uFJTed

Senado poderá votar proibição do reajuste anual de remédios: https://bit.ly/3feH2lO

Senadores se reúnem com conselhos de enfermagem para debater piso salarial:
https://bit.ly/2REN7zX
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Barra Torres afirma que rechaçou possível decreto para alterar bula da cloroquina:
https://bit.ly/3feDTTd

Senado vota nesta semana projetos sobre Loteria da Saúde e proibição a reajuste de
medicamentos: https://bit.ly/3vYhXT8
-
NOTÍCIAS GERAIS

CFF participa de audiência pública para debater prescrição médica eletrônica:
https://bit.ly/3uEuefh

Farmácias e médicos divergem sobre certificação digital em prescrições:
https://bit.ly/3tyg8uo
-
VAGAS DE EMPREGO

Mais de 4 mil vagas de emprego estão abertas no Sine; saiba como se candidatar:
https://bit.ly/3uGZOsu

MARINGÁ CONTA COM MAIS DE 400 VAGAS DE EMPREGO: https://bit.ly/3ferHl8

Hospitais paraenses estão com oportunidades de emprego: https://bit.ly/3vX67Zb

Sine-PB tem 915 vagas de emprego disponíveis a partir desta segund-feira:
https://bit.ly/3eFSesS

Farmacêutico – Chapecó / SC: https://bit.ly/3xZ3Crr
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