
Boa tarde, Conselheiros!

💻📱 Esta é mais uma dose diária de notícias, acessível e na palma da mão. Confiram
mais um boletim de notícias do CFF sobre os assuntos da saúde e setor farmacêutico
que estão repercutindo nesta segunda-feira, 17/05. 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 propõe pacto contra a empurroterapia: https://bit.ly/2RgQFZv

GT pela Imunização dos Farmacêuticos participa de reunião com o Ministério da Saúde:
https://bit.ly/3yhBeAF
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Fiocruz garante entrega de 18 milhões de vacinas Astrazeneca da Covid-19 até junho:
https://bit.ly/3eUsE3b

Queiroga une forças para a construção de um Complexo Industrial de Biotecnologia em
Saúde: https://bit.ly/3olGGhm
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Webinar: regularização de fórmulas para erros do metabolismo: https://bit.ly/3bvQNLC

Anvisa e Butantan discutem protocolo da Butanvac: https://bit.ly/3hwMtzm

Anvisa conclui avaliação sobre quantidade de doses em frascos de vacina:
https://bit.ly/33OqVGf

Webinar aborda inteligência de dados no âmbito da Anvisa: https://bit.ly/2S3KOq9

Confira orientações sobre equipamentos emissores de luz ultravioleta: https://bit.ly/3w9oXfZ

Anvisa e serviços de saúde de todo o país comemoram o Dia Nacional do Controle das
Infecções Hospitalares: https://bit.ly/2QsSTVc

Anvisa e Visas locais discutem comunicação de risco e alertas nacionais de tecnovigilância:
https://bit.ly/3uY4tqq
-
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

Longas jornadas de trabalho aumentando as mortes por doenças cardíacas e derrame:
OMS, OIT: https://bit.ly/3wcVCRH
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OMS e UNICEF lançam novas ferramentas para a promoção da saúde mental do
adolescente: https://bit.ly/3on9YMG
-
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS

OPAS atenta para a necessidade de monitorar novas variantes do SARS-CoV-2:
https://bit.ly/3fnlXWB
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Estudo investiga ressurgimento da dengue após epidemia de zika: https://bit.ly/3fn616F

IOC é destaque no Congresso da Sociedade Brasileira de Parasitologia:
https://bit.ly/3uV50sV

Pesquisa analisa alimentação e estado nutricional de acadêmicos e profissionais da saúde:
https://bit.ly/2RWHpJU

Estudo vai medir eficácia da vacina Covid-19 contra variantes: https://bit.ly/3buTvkb
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

Lacen-BA conclui 225 sequenciamentos genéticos em pacientes com Covid-19 e confirma a
dispersão de variantes mais agressivas: https://bit.ly/3uUBa88
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS

ImunizaSUS: aulas interativas vão abordar temas históricos e atuais sobre vacinação:
https://bit.ly/3hzBFR4
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Mães pedem prioridade para autistas na vacinação contra Covid-19: https://bit.ly/3hu8YVH

Proposta determina atuação do SUS para diagnóstico precoce do câncer:
https://bit.ly/33S10ha

Comissão discute nesta terça parecer a projeto que autoriza cultivo da Cannabis para uso
medicinal: https://bit.ly/3bA04Cd

Comissão discute central de distribuição de medicamentos para intubação:
https://bit.ly/3tVUErm

Comissão debate condições de trabalho dos profissionais de enfermagem na pandemia
nesta sexta-feira: https://bit.ly/3v8eNfe
-
SENADO FEDERAL
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Senado vota proposta de digitalização de prontuários de pacientes do SUS:
https://bit.ly/3yhwzyS

Senado deve analisar projeto que cria loterias da Saúde e do Turismo: https://bit.ly/3hyuBnS

Professores devem ser vacinados até a primeira quinzena de junho, prevê Ministério da
Saúde: https://bit.ly/3huglfT
-
NOTÍCIAS GERAIS

Procura por medicamentos controlados no Piauí cresce 22% em 2020: https://bit.ly/2QvVEFi

A importância do profissional farmacêutico e os riscos da automedicação:
https://bit.ly/2SMRr0v

Problemas com a libido, mulher? Pode ser efeito do remédio que você toma:
https://bit.ly/3frnv1E

Orlando: 47 anos de Farmácia. Daqui 3 anos, meio século. Persistência e sucesso marcam
a carreira do proprietário da Farmácia Nacional: https://bit.ly/3wfDozg

Conheça os principais fatores que contribuem para a fidelização do cliente na farmácia:
https://bit.ly/3eSpnS0
-
VAGAS DE EMPREGO

Confira as vagas de emprego nos PATs de Ribeirão e da região nesta segunda-feira, 17:
https://bit.ly/3tUAoqj

Pefeitura do Rio divulga 408 vagas de emprego: https://glo.bo/3yjg3hJ

Exército abre concursos para 170 vagas de nível superior: https://glo.bo/3eTrpkU

Classificados do Edimilson: veja as vagas de emprego da semana de 17 a 21 de maio:
https://glo.bo/3fsqs1R

Oportunidades: https://bit.ly/3uUH9K8

Confira mais de 80 vagas de emprego em São José e região: https://bit.ly/3tVsz3I

Umuarama tem 178 vagas de emprego em diversas áreas para esta segunda-feira:
https://bit.ly/3hxlAeB
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