
Senhoras e senhores Farmacêuticos, muito boa tarde!

Aqui está a sua dose diária de notícias.

💻📱 Esta é mais uma edição do boletim de notícias do CFF sobre os assuntos da
saúde e setor farmacêutico que estão repercutindo nesta terça-feira, 04/05. Confiram
também as vagas de emprego para farmacêutico.💊💉 Mantenham-se sempre muito
bem informados sobre os principais assuntos da profissão.
-
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Rádio News Farma

Podcast#42 News Farma: confira notícias dos últimos dias:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50682

CFF promoverá live sobre uso racional de medicamentos:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50686

ISMP oferece curso sobre uso seguro de medicamentos para Covid-19:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50683

SBAC realiza pesquisa sobre Sistemas de Informática Laboratorial:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50685
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Medicamentos doados pelo Governo da Espanha começam a chegar nos estados:
https://bit.ly/3vLXCQR

Boletim de Ações Estratégicas Contra a Covid-19 - 04 de maio de 2021:
https://bit.ly/3ukXzeu

Saúde passa a distribuir larvicida biológico para o controle das arboviroses:
https://bit.ly/3efElBe

O Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Saúde seguem acompanhando o
diálogo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com os responsáveis pela
vacina Sputnik V, o Fundo Russo de Investimento Direto e o Instituto Gamaleya:
https://bit.ly/3ujSm6H

Em reunião na Fiesp, ministro reforça planos para vacinação, testagem e orientações para
transportes coletivos: https://bit.ly/3ui9DNj

Saúde abre consulta pública sobre incorporação de exame para tuberculose:
https://bit.ly/3nTastS
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Saúde apresenta funcionalidades para facilitar o processo de vacinação contra a Covid-19:
https://bit.ly/3nKZUwI

Consulta Pública da Política Nacional de Saúde Suplementar para o Enfrentamento da
Covid-19: https://bit.ly/3nL0t9O
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Produtos para saúde: cartilha orienta sobre notificação de ação de campo:
https://bit.ly/3eWKPEa

Webinar: Farmacovigilância e Relatório de Avaliação Benefício-Risco: https://bit.ly/3vMTeRH
-
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

Controle Social inova ao capacitar conselheiros de saúde e lideranças sociais em
plataforma virtual: https://bit.ly/2PNtgxU

ARTIGO: População trabalhadora em tempos de pandemia. Quais caminhos de luta temos
pela frente?, por Fernando Pigatto: https://bit.ly/3ukFRYp
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

Glossário Lourdes Almeida é inserido na Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde:
https://bit.ly/3eQQfRj

Prorrogado para 18 de junho o prazo de inscrições para o Programa Educacional de
Vigilância em Saúde na Fronteiras da Fiocruz: https://bit.ly/3nNI10d

RN recebe primeiro lote da vacina da Pfizer com mais de 7 mil doses do imunizante:
https://bit.ly/3xPCUBw
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Guedes afirma que prioridades do governo para este ano são saúde, emprego e renda:
https://bit.ly/3gXKKD3

Deputados discutem situação dos pacientes pós-AVC e pós-Covid-19: https://bit.ly/2QK3J9z

Cancelado debate sobre eficácia do soro anti-Covid-19: https://bit.ly/3f7q5dh
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Vírus do Nilo Ocidental é detectado em Minas Gerais: https://bit.ly/3xOzOxg
-
SENADO FEDERAL

https://bit.ly/3nKZUwI
https://bit.ly/3nL0t9O
https://bit.ly/3eWKPEa
https://bit.ly/3vMTeRH
https://bit.ly/2PNtgxU
https://bit.ly/3ukFRYp
https://bit.ly/3eQQfRj
https://bit.ly/3nNI10d
https://bit.ly/3xPCUBw
https://bit.ly/3gXKKD3
https://bit.ly/2QK3J9z
https://bit.ly/3f7q5dh
https://bit.ly/3xOzOxg


Ex-ministro Teich fala na CPI da Pandemia a partir das 10h desta quarta-feira:
https://bit.ly/3xOmWaw

Depoimento de Pazuello é adiado para 19 de maio: https://bit.ly/3b2oHHs

'Dar a chance de a pessoa lutar pela vida é dever do Estado', afirma Mandetta:
https://bit.ly/2QUPe2r

Mandetta: mudança de bula da cloroquina foi discutida no Palácio do Planalto:
https://bit.ly/3eiNkSo

Mandetta diz que ministério agiu para compra de respiradores, mas estados disputavam
entre si: https://bit.ly/3h2FX2X

Ordem para aumento da produção de cloroquina não partiu do Ministério da Saúde, diz
Mandetta: https://bit.ly/2SqP3MV

Mandetta afirma na CPI que recomendações foram feitas com base na ciência:
https://bit.ly/3b3YgRF

Proposta dispensa licitação para compra de medicamentos contra covid-19:
https://bit.ly/2PPvwF1

Mandetta explica saída do Ministério da Saúde em abril de 2020: https://bit.ly/3b3YBnp

Orientação para busca de hospitais só após sintomas era para evitar disseminação da
covid, diz Mandetta: https://bit.ly/3eZfUHE

CPI da Pandemia: ex-ministros Mandetta e Teich serão os primeiros a depor:
https://bit.ly/3thqoqP
-
NOTÍCIAS GERAIS

Entenda os problemas causados pela automedicação: https://bit.ly/3vIqOrW

Especialista fala sobre os riscos da automedicação para a saúde: https://bit.ly/3vKieZt

Conselho Federal de Farmácia: farmacêuticos podem aplicar vacina contra Covid-19:
https://bit.ly/33h5RYI

Dono da farmácia Unifarma morre vítima da covid-19 em Teresina: https://bit.ly/3b4Ee9Q

Prefeitos se reúnem para comprar 4,8 milhões de dólares em doses da AstraZeneca, mas
laboratório diz que intermediadora é suspeita de fraude: https://glo.bo/3eiuyu6

Conselho Federal autoriza farmacêutico aplicar vacina contra a Covid-19:
https://bit.ly/2Rm3zVM
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Precisamos aprender a usar remédios de uma maneira muito mais racional:
https://bit.ly/33brVEc

Michele Caputo repudia projeto de lei que prevê ‘farmacêutico remoto’: https://bit.ly/3nLbg3K

Farmacêutico inscrito no Conselho Federal é autorizado a vacinar contra a Covid-19:
https://bit.ly/3uhHfLz

Idosa com Covid-19 passa mal em farmácia e é socorrida por funcionária; vídeo:
https://glo.bo/3vIq7yW

Em tempos de pandemia, Hospital Regional de Marabá reforça os alertas contra a
automedicação: https://bit.ly/2PLoUY2
-
VAGAS DE EMPREGO

Umuarama: Agência do Trabalhador anuncia 158 vagas disponíveis nesta terça:
https://bit.ly/3gXSJzX

Royal Face tem mais de 150 vagas com salário de até R$ 5 mil: https://bit.ly/3ujAGYX

Auxiliar contábil e churrasqueiro estão entre 289 vagas de emprego disponíveis na capital:
https://bit.ly/33hVkMW

Teuto oferece 100 vagas de emprego em parque industrial em Anápolis:
https://bit.ly/33djhoL
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