
Olá Farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 Aqui esta é sua dose diária de informações. Confiram mais um boletim de
notícias do CFF sobre os assuntos da saúde e setor farmacêutico que estão
repercutindo nesta quinta-feira, 05/08. 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

Covid-19: sintoma persistente após vacinação deve ser registrado:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50909
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Protocolo para tratamento de doença que causa ressecamento da pele é aprovado no SUS:
https://bit.ly/3yE0p00

Saúde firma acordo de cooperação para acolhimento de vítimas de tráfico humano no SUS:
https://bit.ly/3xrodD1
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Rede Sentinela credencia novas instituições em quatro estados: https://bit.ly/3irWoGu

Anvisa promove encontro nacional de gestores de vigilância sanitária: https://bit.ly/37lQeBl
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

‘Proteger a amamentação: uma responsabilidade de todos’ é o tema da Semana Mundial de
Aleitamento Materno: https://bit.ly/3xqblgG
-
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

Frente pela Vida e presidente do CNS entregam Manifesto em Defesa da Vida, do SUS e da
Democracia à CPI da Covid nesta quinta-feira: https://bit.ly/3Cj0ska
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Seminário debate sobrecarga de trabalhadores de saúde: https://bit.ly/3lzQgy3

Durante a pandemia, diagnósticos de hanseníase caem 40% no Rio: https://bit.ly/3jomg5y
-
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU

UNICEF promove ações no Amazonas, Pará e Roraima na Semana Mundial do Aleitamento
Materno: https://bit.ly/3lB2Yg2
-
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

CCJ aprova Dia Nacional de Prevenção ao AVC: https://bit.ly/37oi1Bm
-
SENADO FEDERAL

Sancionada lei para combater violência política contra a mulher: https://bit.ly/3iqr1fp
-
NOTÍCIAS GERAIS

Consumo de suplementos vitamínicos cresce durante a pandemia e farmacêutico alerta
para danos à saúde: https://bit.ly/2TUC2fw

Dia Nacional da Farmácia enaltece a importância do setor: https://bit.ly/37jYbXO

Hutrin destaca importância da farmácia hospitalar e seus profissionais:
https://bit.ly/2VzUTx6

Pandemia antecipa problemas como catarata: https://bit.ly/3jnQvcJ
-
VAGAS DE EMPREGO

Oportunidade: https://bit.ly/3xow985

PATs de São José e Pinda oferecem 118 vagas de emprego nesta quinta-feira:
https://bit.ly/3ysrp2J

Sine de Concórdia tem quase mil vagas de emprego: https://bit.ly/37lOXtY
-
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