Olá Farmácia, boa tarde!

💻📱 Esta é sua dose diária de notícias. Confiram mais um boletim de notícias do

CFF sobre os assuntos da saúde e setor farmacêutico que estão repercutindo nesta
sexta-feira, 09/07. 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

💊💉

Rádio News Farma
Alerta CFF: "não existe farmacêutico dermato-especialista: https://bit.ly/3e2tKJt
Norma do CFF trata da atuação
https://bit.ly/3ws9vv3
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

com

medicamentos

a

base

de

Cannabis:

Anvisa autoriza aplicação da ButanVac em voluntários: https://bit.ly/3wyaZUy
Queiroga inaugura novo serviço de radioterapia na Santa Casa de Rondonópolis (MT):
https://bit.ly/3yIvxeI
Pela primeira vez no ano, todos os estados não apresentam alta na taxa de mortalidade por
Covid-19: https://bit.ly/3xBzjXe
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Anvisa alerta sobre risco de miocardite e pericardite pós-vacinação: https://bit.ly/2UD8Dqp
Senado aprova novo diretor para a Anvisa: https://bit.ly/3xxrrpo
Anvisa alerta sobre tentativa de fraude em nome de servidor: https://bit.ly/3hMjKVC
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
Com alta de mortes entre gestantes e lactantes, Câmara aprova vacinação prioritária:
https://bit.ly/3yI8cda
Laboratório de Inovação: Ações do Grupo Complexidade da Pandemia no combate à
Covid-19: https://bit.ly/3e27f7g
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
Novo estudo destaca prevalência global inaceitavelmente alta de sífilis entre homens que
fazem sexo com homens: https://bit.ly/3yEqVpS

Subcomitê COVID-19 do Comitê Consultivo Global da OMS sobre Segurança de Vacinas
(GACVS): orientações atualizadas sobre miocardite e pericardite relatadas com vacinas de
mRNA COVID-19: https://bit.ly/3r1jdmU
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS
OPAS, Funasa e Ministério da Saúde selecionam experiências para 1ª Mostra de
Experiências em Saúde Ambiental: https://bit.ly/3yBo6Wu
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Subcomissão
discute
https://bit.ly/3hQLXLb

com

pesquisadores

rede

de

inovação

em

saúde:

Comissão rejeita oferta gratuita de implante contraceptivo para mulheres em situação de
vulnerabilidade: https://bit.ly/36FmcZf
SENADO FEDERAL
Destruição da natureza favorece surgimento e disseminação de pandemias, dizem
especialistas: https://bit.ly/3yKcJeO
Oftalmologista dá dicas neste Dia Mundial da Saúde Ocular: https://bit.ly/3hRqNfP
NOTÍCIAS GERAIS
Simtax
lança
treinamento
https://bit.ly/3wuqtZY

gratuito

para

descomplicar

Simples

Nacional:

InterPlayers aponta aumento de 96% na venda de antialérgicos: https://bit.ly/3yVchuH
O setor farmacêutico e sua regulação de preços: https://bit.ly/3qZjx5O
'Casal da saúde' investe R$ 140 mil para festa com até 300 pessoas, mas Covid os faz
casar sem convidados: https://glo.bo/3ALRYBt
Governo do TO distribuiu 25 mil comprimidos de cloroquina para municípios na pandemia;
medicamento é ineficaz contra Covid: https://glo.bo/3e1dSqL
Assinada ordem de início para obras de ampliação da Farmácia Pública de Botafogo, em
Bento: https://bit.ly/3e3af3w
Covid-19: automedicação representa riscos à vida do paciente: https://glo.bo/3hsz7Uk
-

