
Farmacêuticas e farmacêuticos, boa tarde! 
 
💻📱 Este é o boletim de notícias do CFF e também sobre o setor farmacêutico que                
estão repercutindo nesta terça-feira, 16/03. Confiram também as vagas de emprego           
para farmacêutico. 💊💉  Continuem informados sobre os principais assuntos. 
- 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Rádio News Farma 
 
Imunização em massa começa a mostrar resultados no mundo: https://bit.ly/3qUneI8  
 
OMS não vê razão para suspender vacina da AstraZeneca: https://bit.ly/3eMzM1W  
 
Brasil tem 10 milhões de vacinados com primeira dose contra Covid: https://bit.ly/30PlB46  
 
Queiroga: "política é do governo Bolsonaro, não do ministro": https://bit.ly/3tsPjbg  
 
Governo autoriza reajuste de até 4,88% no preço de medicamentos: https://bit.ly/30MENzz  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS  
 
Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza começa em 12 de abril:            
https://bit.ly/3tvRnQ5  
 
Medicamento para pacientes com artrite reumatoide será ofertado no SUS:          
https://bit.ly/2OWaGCX  
 
Saúde e Fiocruz oferecem curso de capacitação em vacinação para Covid-19:           
https://bit.ly/3qLByms  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Iras e resistência microbiana: formulários para notificação: https://bit.ly/3rVUr7s  
 
Anvisa disponibiliza consulta de novos ingredientes e alimentos: https://bit.ly/3vrimxX  
 
Esclarecimento: fatores para cálculo do reajuste de preços de medicamentos:          
https://bit.ly/38IcPJG  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Uma nova pesquisa destaca os riscos de separar recém-nascidos de mães durante a             
pandemia de COVID-19: https://bit.ly/3cGZ7rH  
 
Os dados globais mostram um uso crescente da PrEP e uma adoção generalizada das              
recomendações da PrEP da OMS: https://bit.ly/2NlFqga  
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Novo resumo descreve os danos devastadores do uso do tabaco e a exposição ao fumo               
passivo durante a gravidez e durante a infância - Relatório apela por políticas de proteção:               
https://bit.ly/30QYFS5  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
 
Nova pesquisa destaca riscos de separar recém-nascidos de suas mães durante pandemia            
de COVID-19: https://bit.ly/3cEdqNC  
- 
JORNAL DA USP 
 
Pílula Farmacêutica #61: Descoberta de sildenafil para disfunção erétil foi acidental:           
https://bit.ly/3qPBHFh  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS  
 
LGPD: ANS participa do lançamento do primeiro Código de Boas Práticas:           
https://bit.ly/3rTe2Fs  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CNS 
 
Live do CNS vai debater diversidade e violências contra as mulheres, na quarta 17/3:              
https://bit.ly/2Qc8b01  
 
Presidente do CNS defende mudança de estratégia no enfrentamento à Covid-19 após mais             
uma troca de ministro da Saúde: https://bit.ly/30Roq4x  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
ImunizaSUS: aula magna de lançamento acontece nesta sexta-feira (19):         
https://bit.ly/3vwwpSD  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Média de idade dos pacientes internados com Covid-19 em Alagoas é de 58 anos:              
https://bit.ly/3bSu8JR  
 
Fiocruz lança curso online sobre Covid-19 e saúde nas Instituições de Longa Permanência             
para Idosos: https://bit.ly/3eKKmGG  
 
Inscrições abertas: Ciclo de Debates – Doenças Negligenciadas: https://bit.ly/3eOwtY7  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Errata do edital Inova Emergências em Saúde Pública: https://bit.ly/3qONUdD  
 
Inaugurada a exposição virtual 'Zika: vidas que afetam': https://bit.ly/3bPpqMQ  
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Covid-19: Fiocruz lança boletim sobre saúde de trabalhadores: https://bit.ly/3cEz9on  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Conselho Federal defende que primeira consulta seja presencial na regulamentação da           
telemedicina: https://bit.ly/3s6WjKZ  
 
Frente Parlamentar realiza seminário sobre o futuro da telemedicina no Brasil nesta terça;             
acompanhe: https://bit.ly/3lq0qir  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Médicos e senadores debatem sobre tratamentos profiláticos contra covid-19:         
https://bit.ly/3tqUIQ8  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Trabalhadores no setor farmacêutico de São Paulo têm proposta de reajuste pela inflação:             
https://bit.ly/3s6VdPn  
 
Formas Farmacêuticas: https://bit.ly/2Nrv9PM  
 
Ministério da Saúde reitera farmacêuticos na prioridade para a vacina:          
https://bit.ly/2OUuCWR  
 
Estado de saúde da prefeita Jeane da Farmácia: https://bit.ly/38NrTpg  
 
Conheça a farmácia industrial: https://bit.ly/3rUvxFh  
 
Serviços farmacêuticos: o que são e por onde começar?: https://bit.ly/38KYrA2  
 
Tudo o que você precisa saber sobre a atuação do farmacêutico na saúde estética:              
https://bit.ly/3rSCarz  
 
Farmacêutico bioquímico: capacitação e outras dúvidas: https://bit.ly/38Kxb4J  
- 
VAGAS DE EMPREGOS 
 
Sine oferta vagas de emprego para 33 profissões em 16 de março, no Amapá; veja lista:                
https://glo.bo/3lmkimF  
 
De pizzaiolo a vendedor, Funtrab oferece 222 vagas de emprego esta terça-feira -             
CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS: https://bit.ly/2OvivQl  
 
Secretaria de Trabalho oferece 234 vagas de emprego para todos os níveis de             
escolaridade: https://bit.ly/3qSwzAt  
 
Em busca de emprego? Confira mais de 1,2 mil oportunidades no RS: https://bit.ly/3s6Hnfu  
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