
Boa noite!

💻📱 *Esta é mais uma dose diária de notícias. Confiram mais um boletim de notícias
do CFF sobre os assuntos da saúde e setor farmacêutico que estão repercutindo
nesta quinta-feira, 27/05. 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 realiza 504ª Reunião Plenária em Brasília: https://bit.ly/3yK9hSw

Estudo revela coinfecção de Leishmaniose com HIV em quatro regiões:
https://bit.ly/3urcuCY

Aplicação de vacinas exige conhecimento para evitar erros: https://bit.ly/3i2in75

Rádio News Farma

Prefeitura de Belo Horizonte (MG) oferece 19 vagas para Farmácia:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50746

CRF/AP reabre inscrições de concurso público para Macapá:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50745

Podcast: estudo revela alta de casos de leishmaniose com HIV:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50742

Aplicação de vacinas exige conhecimento para evitar erros:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50740
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Saúde abre consulta pública sobre novas tecnologias para o tratamento de
asma:https://bit.ly/3bWLc0M

Glaucoma: diagnóstico precoce e tratamento evitam perda da visão: https://bit.ly/3hTMMo9

SUS ampliará triagem de doenças diagnosticadas no “teste do pezinho”:
https://bit.ly/34kShUO

Trabalhadores de portos e aeroportos começam a ser vacinados contra a Covid-19:
https://bit.ly/3wDFhFX

Banco de Preços em Saúde tem nova forma para cadastramento: https://bit.ly/3fVeRsK
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
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Anvisa alerta para riscos do uso indiscriminado de paracetamol: https://bit.ly/3hVDnwb

Confira as melhorias nos procedimentos relacionados à Certificação de Boas Práticas:
https://bit.ly/3fQSUe1

Anvisa realiza reunião com as Vigilâncias Sanitárias locais e os Cievs:
https://bit.ly/3yIWOhN

Nota: esclarecimento sobre chegada de passageiro da Índia em aeroporto de São Paulo:
https://bit.ly/2SwvGSL
-
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

Última semana para inscrição no Laboratório de Inovação – Conselhos de Saúde e
Participação Social na resposta à Covid-19: https://bit.ly/3wDchOv

“Há países que só terão vacina em 2023. Não é justo!”, diz Jorge Bermudez em live do CNS
sobre Quebra de Patentes para Covid-19: https://bit.ly/2SCYGIc
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASS

Na CIT, estados e municípios solicitam aporte de recursos para o orçamento do Ministério
da Saúde: https://bit.ly/3yEbJdj

Centro de Triagem da Covid-19 atendeu 172 mil pessoas em mais de dez meses:
https://bit.ly/3i056fk

Hutrin inicia campanha para arrecadar roupas de frio à comunidade carente:
https://bit.ly/3wDBrga

Conass lança o painel “Redes sociais e covid-19 – sintomas e comportamentos dos
internautas”: https://bit.ly/3i2fbZ8
-
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

O Presidente da República da Costa Rica e o Diretor-Geral da Organização Mundial da
Saúde apelam mais uma vez a todos os Estados Membros da OMS para que apoiem
ativamente o COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP): https://bit.ly/3fUcYMP

Atualização da 74ª Assembleia Mundial da Saúde - 27 de maio de 2021:
https://bit.ly/3yCnmkK

Declaração conjunta da COVAX: Chamada à ação para equipar a COVAX para entregar 2
bilhões de doses em 2021: https://bit.ly/3bYjYHj

Assembleia Mundial da Saúde adota decisão de reconhecer 30 de janeiro como o Dia
Mundial das DTN: https://bit.ly/3utJGK0

https://bit.ly/3hVDnwb
https://bit.ly/3fQSUe1
https://bit.ly/3yIWOhN
https://bit.ly/2SwvGSL
https://bit.ly/3wDchOv
https://bit.ly/2SCYGIc
https://bit.ly/3yEbJdj
https://bit.ly/3i056fk
https://bit.ly/3wDBrga
https://bit.ly/3i2fbZ8
https://bit.ly/3fUcYMP
https://bit.ly/3yCnmkK
https://bit.ly/3bYjYHj
https://bit.ly/3utJGK0


O subcomitê COVID-19 do Comitê Consultivo Global da OMS sobre Segurança de Vacinas
(GACVS) analisa casos de miocardite leve relatados com vacinas de mRNA COVID-19:
https://bit.ly/3c0KkZb
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Radis destaca papel do Programa Nacional de Imunizações: https://bit.ly/3fsQDH7
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Subcomissão debate situação da indústria de equipamentos voltados para a saúde:
https://bit.ly/2Tdn1Vp

Comissão rejeita projeto que exige ponto eletrônico na rede de saúde: https://bit.ly/3fpsxgr

Sancionada lei que amplia o teste do pezinho no SUS: https://bit.ly/3bYiixv

Câmara aprova título de patrimônio nacional da saúde pública para Fiocruz e Butantan:
https://bit.ly/2Stmnmp

Deputados temem nova variante de Covid-19 e ministro quer ampliar testes:
https://bit.ly/3yHLiTS

Comissão aprova criação de sistema de informações sobre a doença de Alzheimer:
https://bit.ly/3hYmyB1

Comissão de Seguridade ouve representantes de centros de referência em doenças raras:
https://bit.ly/3vsXPJ1
-
SENADO FEDERAL

Plenário faz minuto de silêncio pela morte de Jaime Lerner, ex-governador do Paraná:
https://bit.ly/2Tp0CVp

Covas relata dificuldades para negociar CoronaVac com ministério: https://bit.ly/3urdze3

Dimas Covas defende vacinas, máscaras e distanciamento contra terceira onda:
https://bit.ly/34pLDg8

Vacinação poderia ter começado em dezembro de 2020, diz diretor do Butantan:
https://bit.ly/3yIVStR

Diretor do Butantan diz que declarações de integrantes do governo dificultam relações com
a China: https://bit.ly/3hZmfFO

Falta de insumos será tema de debate na Comissão Temporária da Covid-19:
https://bit.ly/2Tp0OE7
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Sancionada lei que amplia doenças rastreadas em teste do pezinho do SUS:
https://bit.ly/3vtr9id

Pacheco lamenta mortes de servidor do Senado e da ex-presidente do Conselho da Mulher
do DF: https://bit.ly/34mkY3B

Convidados debaterão na CPI medicamentos contra covid-19: https://bit.ly/3oWZ5Br

CPI da Pandemia vai ouvir especialistas sobre uso da cloroquina e ivermectina:
https://bit.ly/3ftDxcQ
-
NOTÍCIAS GERAIS

Farmacêutica da USCS chama atenção sobre descarte correto de medicamentos:
https://bit.ly/3foX2mK

Laboratório farmacêutico doa três mil cestas básicas à Prefeitura: https://bit.ly/3fTRVd4

Mantida multa à farmácia por funcionar sem a presença de técnico farmacêutico:
https://bit.ly/3p3FuzO

Farmácia de Minas tem mais de 20 remédios em falta no momento; veja lista:
https://glo.bo/2RJkO3W

#Verificamos: É falso que farmácias da Itália estão distribuindo hidroxicloroquina de graça
em 2021: https://bit.ly/34pVUZO

MPTO requer esclerecimentos sobre falta de medicamentos oncológicos; SES nega
desasistência: https://bit.ly/3vtHkfE

'Troco solidário': em 3 meses, rede de farmácias em Piracicaba arrecada R$ 7,6 mil para a
ala do SUS em hospital particular: https://glo.bo/3vofcui

SES terá que prestar esclarecimentos ao MPTO sobre desabastecimento de medicamentos
oncológico: https://bit.ly/3fRgmb8

Após parecer contrário à inclusão de coquetel anticovid no SUS, Roche oferece testes
gratuitos: https://bit.ly/3vmVH5n
-
VAGAS DE EMPREGO

UFVJM - MG realiza novo Processo Seletivo para contratação de professores substitutos:
https://bit.ly/3hYZfqI

Prefeitura de Leopoldina abre processo seletivo para contratação de profissionais de saúde:
https://glo.bo/2Toa1fT
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Tanguá reservará vagas de cursos profissionalizantes para pacientes do Caps:
https://bit.ly/3wIsYs7

EMPREGOSPAT de Cabreúva abre vagas de emprego para diversas áreas:
https://bit.ly/3fqyaL7

Vaga de emprego: https://bit.ly/2TjQeOx
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