
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 quinta-feira, 22/04. 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

Espaço residual em seringas e sua importância no planejamento na campanha de
vacinação contra a Covid-19: https://bit.ly/3ndQQjJ

Rádio News Farma

O podcast #NewsFarma desta semana entrevistou o farmacêutico Anselmo Gomes, editor
da  revista Infarma – Ciências Farmacêuticas: https://www.cff.org.br/pagina.php?id=839
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Instabilidade no Sistema: https://bit.ly/3eqEyk4

Mais 3,5 milhões de doses de vacinas covid-19 são enviadas para todo o Brasil:
https://bit.ly/3xhGVhG

Comorbidades: Saúde orienta vacinação contra a covid-19 por idade: https://bit.ly/3sI4wEP

1,5 milhão de medicamentos para “Kit intubação” chega ao Brasil até maio:
https://bit.ly/3awcUAQ
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Publicada nova edição das perguntas e respostas sobre gordura trans:
https://bit.ly/32FuXAg

Anvisa publica norma para classificação de alimentos à base de cereais como integrais:
https://bit.ly/32GXS70

Dúvidas apresentadas em seminário virtual irão compor FAQ: https://bit.ly/3avZaq1
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Instituições mineiras promovem evento pela valorização e popularização da ciência:
https://bit.ly/3tMOwTo

Pesquisadores da Fiocruz identificam novas espécies de maruins: https://bit.ly/3gtkbW0
-
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ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

Dia Mundial da Malária: OMS lança esforços para erradicar a malária em mais 25 países até
2025: https://bit.ly/2QPJ97j
-
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS

Desinformação alimenta dúvidas sobre vacinas contra a COVID-19, afirma diretora da
OPAS: https://bit.ly/2QmYJao
-
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU

ONU apela para o aumento de conexões para marcar o Dia das Meninas nas Tecnologias
de Informação e Comunicação: https://bit.ly/3xf0xCZ

ARTIGO: Ação climática pelas pessoas e pelo planeta: https://bit.ly/3naDiFw
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

ESP-MG e SES-MG promovem Oficina sobre a Integralidade do Cuidado em Saúde Mental
para os profissionais da macro leste: https://bit.ly/3tNM7aU

O Conceito de “Excesso de Mortalidade”: Brasil e COVID-19: https://bit.ly/3avkvzy
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposta assegura gratificações aos profissionais da saúde na pandemia:
https://bit.ly/3tKmMPd
-
NOTÍCIAS GERAIS

Farmácias venderam 52 milhões de unidades do “kit covid”: https://bit.ly/3ep4Frt

Farmacêuticas distribuem lucros e Brasil se cala sobre quebra de patentes:
https://bit.ly/3v9D1pe

Laboratório de BH recebe aval da Anvisa para fabricar produtos de cannabis:
https://bit.ly/3tMGhGL

CRF-MA e MPMA debatem sobre farmacêuticos em estabelecimentos:
https://bit.ly/3ncw2ZV

Profissionais da saúde não vacinados contra Covid reclamam que prefeitura de Manaus não
define data para imunização: https://glo.bo/3n8XgAs

Fora do ar: sem sistema de computador, Farmácia Especializada não entrega
medicamentos: https://bit.ly/3awOPdk
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HDS qualifica atendimento com serviço de farmácia clínica: https://bit.ly/3xbq68d

Automedicação deve ser descartada na prevenção da Covid-19, diz CRF:
https://bit.ly/3as2qCA

Farmácias emitem declaração de obesidade para vacinação contra Covid-19:
https://bit.ly/3gCRvd0

Pílula Farmacêutica #65: Ganho de massa muscular não vale o risco dos anabolizantes:
https://bit.ly/3tKsf8H
-
VAGAS DE EMPREGOS

Blau Farmacêutica oferta empregos em Cotia; veja cargos: https://bit.ly/3vfBihY

Hospitais públicos estão com vagas de emprego em Ananindeua e Belém:
https://bit.ly/3sI2c0v
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