
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 quarta-feira, 05/05.
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

CFF trabalha para evitar que epidemia de uso irracional do kit covid agrave dano ambiental:
https://bit.ly/3xOCZFp

Rádio News Farma

Conselhos definem ações para otimizar homologação de certificados:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50687
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Saúde lança uma das maiores pesquisas de prevalência da Covid-19: https://bit.ly/3b5fDRY

Boletim de Ações Estratégicas Contra a Covid-19 - 05 de maio de 2021:
https://bit.ly/3h3gAhC

Ministério da Saúde esclarece quantitativo de doses formalizadas: https://bit.ly/3vKTEbe
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Higiene das mãos: segundos que salvam vidas: https://bit.ly/3up3kI6

Análise da vacina Sputnik V: nota de esclarecimento: https://bit.ly/3b7ku5r

Covid-19: nota orienta sobre armazenamento de vacinas: https://bit.ly/2SlkUOU

Independiente: Anvisa autua clube por descumprir medidas de isolamento social:
https://bit.ly/3b2WPmo

Participe do webinar sobre medidas sanitárias em portos: https://bit.ly/3b6Bys9

Atenção: alerta para tentativa de golpe: https://bit.ly/2QOC0EG
-
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

OMS e Alemanha lançam novo hub global para inteligência pandêmica e epidêmica:
https://bit.ly/2PTr9c3

https://bit.ly/3xOCZFp
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50687
https://bit.ly/3b5fDRY
https://bit.ly/3h3gAhC
https://bit.ly/3vKTEbe
https://bit.ly/3b7ku5r
https://bit.ly/2SlkUOU
https://bit.ly/3b2WPmo
https://bit.ly/3b6Bys9
https://bit.ly/2QOC0EG
https://bit.ly/2PTr9c3


A OMS pede uma melhor higiene das mãos e outras práticas de controle de infecção:
https://bit.ly/33jV3cm

Novos parâmetros de referência da OMS ajudam os países a reduzir a ingestão de sal e
salvar vidas: https://bit.ly/3uyniAl

OMS lança nova plataforma para troca de conhecimento sobre demência:
https://bit.ly/3b3BnxA
-
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS

Hospitalizações e mortes entre jovens por COVID-19 disparam, afirma diretora da OPAS:
https://bit.ly/3eozv4W
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

Inscrições abertas para capacitação em atendimento familiar: https://bit.ly/3h3IZ7b

7ª Mostra Paranaense de Pesquisas e de Relatos de Experiências em Saúde:
https://bit.ly/3eV1lEX
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS

Com o Tema: “Gestão da Informação – Importância da Qualidade de Dados”, COSEMS-TO
promove 1ª Reunião do Programa de Governança da Informação: https://bit.ly/3xSHWgC
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Futuro dos sistemas de saúde no pós-pandemia foi tema de seminário:
https://bit.ly/2PSQDWR

Campanha marca o Dia Mundial de Higienização de Mãos: https://bit.ly/3ektshy
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Projeto prevê que Fundo de Defesa de Direitos Difusos apoie projetos em favor de pessoas
com deficiência: https://bit.ly/3nSV7ct

Comissão de Seguridade aprova regras para cooperação entre União, estados e municípios
nas emergências em saúde: https://bit.ly/33j5j4K

Comissão aprova proposta que torna crime de responsabilidade a violação de norma de
saúde durante pandemia: https://bit.ly/3h2R24j

Comissão aprova lista de serviços domiciliares a pacientes do SUS com mobilidade
reduzida: https://bit.ly/3b0hiIL

Deputados prestam homenagem ao humorista Paulo Gustavo: https://bit.ly/3h4gZ3x
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Projeto prevê que medicamentos destinados ao tratamento de câncer terão registro
sanitário prioritário: https://bit.ly/3b3TWls
-
SENADO FEDERAL

Teich diz à CPI da Pandemia que não houve ação do ministério para distribuição de
cloroquina: https://bit.ly/3umX1Vp

CPI da Pandemia: ex-ministro Teich diz que não tinha autonomia para exercer o cargo:
https://bit.ly/3vHJWpU

Ex-ministro Teich confirma reunião do CFM sobre ampliação do uso da cloroquina:
https://bit.ly/3nPQpMN

Teich diz que deixou ministério por falta de autonomia e por discordar de Bolsonaro sobre
uso de cloroquina: https://bit.ly/33j66me

Falta de autonomia e divergência sobre cloroquina o levaram a sair do ministério, afirma
Teich: https://bit.ly/3xOlIvT

Dia Mundial de Higienização das Mãos é celebrado nesta quarta-feira: https://bit.ly/3uyJudD

Mandetta diz a CPI que Bolsonaro sabia da gravidade da crise sanitária:
https://bit.ly/33hEgXG

Vice-presidente da CPI diz que convocação de Guedes é inevitável: https://bit.ly/2PQMTFr

Mandetta diz que não havia trabalho conjunto entre Saúde e Economia:
https://bit.ly/3vK0eyE

Comissão da Covid-19 já tem relatório parcial: https://bit.ly/3vJAJxu

Projeto que cria carteira digital de vacinação, aprovado na Câmara, segue para o Senado:
https://bit.ly/2QV0sEi

Depoimento de Pazuello na CPI é adiado após contato com pessoas com covid-19:
https://bit.ly/3eiCFH6
-
NOTÍCIAS GERAIS

Filha de pedreiro e de costureira, jovem de GO é aprovada em Harvard:
https://bit.ly/3h3ghDo

Conheça o trabalho do farmacêutico: https://bit.ly/3vIHgs7

Farmácias irão receber medicamentos vencidos ou em desuso: https://bit.ly/33m4RTn
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Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos: um alerta contra a automedicação:
https://bit.ly/2RoFayK

Papel do farmacêutico no controle da automedicação em meio à pandemia:
https://bit.ly/33kisup

Farmácias fazem campanha de arrecadação de alimentos na região de Araçatuba:
https://glo.bo/33eHk6P

Para evitar aglomerações, Farmácia de Minas libera medicamentos para até dois meses de
uso: https://bit.ly/3h2NZJb

Conselho Federal de Farmácia: farmacêuticos podem aplicar vacina contra Covid-19:
https://bit.ly/3vHPIYz

Aporofobia: https://bit.ly/3b3w8Ot

Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos traz alerta sobre automedicação:
https://bit.ly/2PT9nWk

Monitorar reações a remédios contra covid deve entrar na rotina de médicos:
https://bit.ly/3nQS1pm

MS no Rádio: Conselho de Farmácia lança campanha nacional do uso racional de
medicamentos: https://bit.ly/2POUHHC

Os desafios de ser mãe durante a pandemia: https://bit.ly/3b0XVPS

Pílula Farmacêutica #67: Óleos essenciais podem auxiliar como terapia complementar, não
substituindo tratamento médico: https://bit.ly/3unKBMT
-
NOTÍCIAS GERAIS

7 empresas abrem vagas de emprego, estágio e trainee; veja lista: https://glo.bo/3nQHMRY

29 grandes empresas abrem vagas de emprego e estágio no ES: https://bit.ly/3uodJDT

https://bit.ly/2RoFayK
https://bit.ly/33kisup
https://glo.bo/33eHk6P
https://bit.ly/3h2NZJb
https://bit.ly/3vHPIYz
https://bit.ly/3b3w8Ot
https://bit.ly/2PT9nWk
https://bit.ly/3nQS1pm
https://bit.ly/2POUHHC
https://bit.ly/3b0XVPS
https://bit.ly/3unKBMT
https://glo.bo/3nQHMRY
https://bit.ly/3uodJDT

