
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 quinta-feira, 06/05.
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

Covid-19 se mostra cada vez mais letal em pacientes saudáveis:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50692

Pesquisa do governo vai fazer mapa da Covid-19 no País:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50693

Análise: censo é chave para políticas públicas e vacinação:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50691
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Saúde lança uma das maiores pesquisas de prevalência da Covid-19: https://bit.ly/2PZ6KCq

Já está disponível o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença de Pompe:
https://bit.ly/3b7MGoA

Desospitalização: reflexões para o cuidado em saúde e atuação multiprofissional:
https://bit.ly/3tjNNYI

Prorrogado o prazo de inscrições para o Programa Educacional de Vigilância em Saúde na
Fronteiras da Fiocruz: https://bit.ly/2SxU4Dt
-
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

Especialistas globais do novo Conselho da OMS sobre Economia da Saúde para
Todos:https://bit.ly/33iQ1wZ

O Diretor-Geral da OMS elogia a decisão dos Estados Unidos de apoiar a renúncia
temporária aos direitos de propriedade intelectual para vacinas COVID-19:
https://bit.ly/33mPGJu
-
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU

Hospitalizações e mortes entre jovens por COVID-19 disparam, afirma diretora da OPAS:
https://bit.ly/3epnBYh

OMS lança novos parâmetros para reduzir ingestão de sal: https://bit.ly/3vJYvt6
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-
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

CNS pede que Ministério da Saúde acelere a vacinação de trabalhadores da saúde:
https://bit.ly/3usnD7x

CNS recomenda suspensão de portaria discriminatória que prevê método contraceptivo
para mulheres vulnerabilizadas: https://bit.ly/2QZ4Q5c
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

Série O valor do SUS – O Brasil em trauma coletivo pós pandemia – Segunda, 10/5, às 14h:
https://bit.ly/2R30ji1
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS

Cosems e Sesap são apresentados às ações de fortalecimento da política de saúde
materno infantil do Ministério da Saúde: https://bit.ly/33q5PxG
-
JORNAL DA USP

Pandemia cria demanda por nova avaliação de alunos da área de saúde:
https://bit.ly/33oyFP4
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Estratégias de vacinação contra a Covid-19 em debate: https://bit.ly/3eRKum8

Aula aberta discute os desafios do SUS (11/5): https://bit.ly/33jjXJp

Futuro dos sistemas de saúde no pós-pandemia foi tema de seminário:
https://bit.ly/2QRSZpG
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão aprova proposta que determina que indústria farmacêutica alerte consumidor
sobre produtos suspensos: https://bit.ly/3trL67g
-
SENADO FEDERAL

Depoimento de diretor-presidente da Anvisa é adiado para a próxima semana:
https://bit.ly/3b8haqC

Girão pede que população acompanhe trabalhos da CPI da Pandemia:
https://bit.ly/33nO0iQ

Não fui consultado sobre decreto, diz Queiroga sobre medidas de isolamento:
https://bit.ly/33jzadt
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Faltou fortalecimento do SUS para evitar colapso na saúde, diz ministro:
https://bit.ly/3b4nDTh

Ministro da Saúde afirma à CPI que não há distribuição de cloroquina na sua gestão:
https://bit.ly/3vSQvpT

CPI: Queiroga defende unidade entre instituições para enfrentar pandemia:
https://bit.ly/2R3eFip

Sancionada lei que institui formulário para identificar risco de violência às mulheres:
https://bit.ly/2QRgfUL

Criação de conselho consultivo de saúde para pandemia segue para a Câmara:
https://bit.ly/3uqgHaN
-
NOTÍCIAS GERAIS

Venda de remédios do 'kit Covid' dispara até 857% na pandemia: https://glo.bo/3vNzDR6

Secretarias da Saúde e da Educação lançam campanha Farmácia Vai à Escola:
https://bit.ly/3y2yJ5o

Federação farmacêutica expressa decepção com apoio dos EUA a liberação de patentes de
vacinas anticovid: https://bit.ly/3uwnPmk

Nova aliança viabiliza solução única de rastreabilidade para farmacêuticas:
https://bit.ly/3xS88YI

Curso de farmácia: 4 dúvidas esclarecidas: https://bit.ly/3nQB4M0

Venda de ivermectina cresce 857% no último ano: https://bit.ly/3tyCzjj

Curso de Farmácia aborda o uso racional de medicamentos em meio à pandemia:
https://bit.ly/3nUQ37N
-
VAGAS DE EMPREGO

Emprego no paraíso? Processo seletivo oferta vagas em Fernando de Noronha:
https://bit.ly/3xUzMnC

Agência do Trabalhador oferece 182 vagas de emprego nesta quinta em Umuarama:
https://bit.ly/3tppfh4

29 grandes empresas abrem vagas de emprego e estágio no ES: https://bit.ly/3erc8aA
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