Boa tarde, Farmacêuticos!

💻📱 Esta é mais uma dose diária de notícias. Confiram mais um boletim de notícias
do CFF sobre os assuntos da saúde e setor farmacêutico que estão repercutindo
nesta quarta-feira, 02/06. Fiquem por dentro também das vagas de emprego para
farmacêutico.
Fiquem sempre muito bem informados sobre os principais
assuntos da profissão.
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Ministério da Saúde aprova política de gestão de risco e plano de integridade:
https://bit.ly/3ic4TFT
Brasil passa a produzir vacina Covid-19 100% nacional: https://bit.ly/3wPjM4Z
Saúde publica protocolo e diretrizes para tratamento de Mucopolissacaridose Tipo VII:
https://bit.ly/3pfms9r
Saúde atualiza protocolo para atendimento a pacientes com artrite psoríaca no SUS:
https://bit.ly/3ccEtjE
Ministério da Saúde elabora protocolo de segurança para a realização da Copa América:
https://bit.ly/3g3ykHx
Queiroga reforça compromisso
https://bit.ly/3ce9VxR
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AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
FAQ: resíduos de medicamentos
https://bit.ly/2RVReZ7
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Reunião extraordinária analisa pedidos de importação de vacinas: https://bit.ly/3i8dlpK
Webinar da Anvisa aborda aproveitamento de análises estrangeiras: https://bit.ly/2SO7wTV
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
ARTIGO: A hanseníase não deve ser esquecida em meio à pandemia de Covid-19, por
Yohei Sasakawa: https://bit.ly/3i6llrk
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Webinar aborda a tributação de bebidas adoçadas como política de saúde pública:
https://bit.ly/3uJWrjN
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
A vacina Sinovac COVID-19: O que você precisa saber: https://bit.ly/3fIAzRF
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Conscientização contra a obesidade mórbida infantil: https://bit.ly/3fZCro2
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Congresso aprova recursos para combate ao desmatamento e teste de vacinas contra
Covid-19: https://bit.ly/3z5a9RZ
Projeto prevê acolhimento escolar de adolescente grávida: https://bit.ly/3g3QBEF
Subcomissão realiza debate com trabalhadores da saúde na próxima segunda-feira:
https://bit.ly/3uLhx1d
Proposta define regras no SUS para incorporação de novas tecnologias e medicamentos:
https://bit.ly/3uMToYd
SENADO FEDERAL
Senadores comemoram aprovação da OMS do uso emergencial da CoronaVac:
https://bit.ly/3wSrsnf
Autonomia médica precisa ser defendida, mas não é licença para experimentação, diz
Luana Araújo à CPI: https://bit.ly/3peKxNH

Discutir cloroquina é 'escolher de que borda da Terra plana a gente vai pular', afirma médica
à CPI: https://bit.ly/3fMixhA
Infectologista afirma que Ministério da Saúde tem dificuldade para compor equipes e atrair
'cérebros': https://bit.ly/3wVcjkS
NOTÍCIAS GERAIS
Mulheres da área da saúde falam sobre os desafios de proteger os filhos em meio à
pandemia: https://bit.ly/2SS1Ise
Coquetel de anticorpos
https://bit.ly/3fJSHKO

contra

Covid-19

poderá

ser

oferecido

pelo

SUS:

Logística reversa: o lixo que não é lixo: https://bit.ly/3uTREwx
MULHER COM COVID-19 RECUSA INTERNAÇÃO E FOGE, EM APUCARANA:
https://bit.ly/3pbsjge
Programas ampliam Assistência farmacêutica em Maringá: https://glo.bo/3g6TtjY
Setor farmacêutico cresce mesmo durante a pandemia: https://bit.ly/3uETWPO
Aumenta venda de medicamentos nas farmácias de manipulação: https://bit.ly/3wT2ST6
VAGAS DE EMPREGO
Prefeitura de Santa Cruz Cabrália anuncia seleção para vagas temporárias de emprego;
salários chegam a R$ 9,5 mil: https://glo.bo/3fJeWRe
Confira as vagas de emprego nos PATs de Ribeirão e região nesta quarta-feira, 2:
https://bit.ly/2S8u6X7
PAT de Jacareí oferece 28 vagas de emprego nesta quarta-feira: https://bit.ly/3fMln6e
PAT de Caraguatatuba
https://bit.ly/3pcyvoe
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