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 terça-feira, 10/08. 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

💊💉

CFF cria grupo de trabalho de mulheres farmacêuticas: https://bit.ly/3fSVRf3
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
Ministério da Saúde
https://bit.ly/3jLvcBW

trabalha

para

unificar

provas

de
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em

saúde:

Novo medicamento para tratamento de hipertensão arterial pulmonar é incorporado ao SUS:
https://bit.ly/3iy1FfE
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS
Presidente do Cosems
https://bit.ly/3jL31mz
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Inscrições abertas para 1ª Jornada da LGPD na Saúde do Laboratório Bridge (UFSC):
https://bit.ly/37zQFIC
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
CNS é contrário à inclusão do termo “velhice” em classificação Internacional de Doenças:
https://bit.ly/3AJHmT1
CNS realizará 70ª Reunião Extraordinária na quinta-feira (12/08): https://bit.ly/3iAVibF
CNS aprova regimento da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, que será realizada de
17 a 20 de maio de 2022: https://bit.ly/3s4tmA1
CNS pede arquivamento imediato da PEC 32, conhecida como Reforma Administrativa:
https://bit.ly/2VN9dT8
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
Alerta de Productos Médicos N°3/2021: https://bit.ly/3yC86nr
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Sequenciamento genético indica prevalência da P.1 em Rondônia: https://bit.ly/3yEQgQK

Estudo aponta associação entre alimentos ultraprocessados e risco de doenças:
https://bit.ly/3xBZqw4
Fiocruz Ceará promove aula inaugural da primeira turma de Doutorado Proﬁssional em
Saúde da Família: https://bit.ly/3xzz1yX
Aberta seleção do Mestrado Profissional em Saúde Pública da Fiocruz Pernambuco:
https://bit.ly/3s4yAf7
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Audiência discute adoção de terapia comunitária integrativa no enfrentamento da pandemia:
https://bit.ly/3jHfQyu
SENADO FEDERAL
Vai à Câmara projeto que permite termo de ajuste após irregularidades sanitárias:
https://bit.ly/3AqkE1K
Congresso ganha iluminação especial para lembrar Dia da Atrofia Muscular Espinhal:
https://bit.ly/2VJ91UA
Subcomissão de Doenças Raras será permanente, decide CAS: https://bit.ly/37xTOZk
NOTÍCIAS GERAIS
Pesquisadores
da
https://bit.ly/3AAbyjl

Farmácia
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Os avanços dos nutricosméticos e nutracêuticos: https://bit.ly/2U7uJRP
Pílula Farmacêutica
https://bit.ly/3fTILy2

#81: Medicações psicotrópicas aumentam risco de quedas:

Farmácia de igreja é lacrada após investigação apontar distribuição ilegal de remédios:
https://glo.bo/3jGHMCG
Farmácia comunitária une ensino e cidadania: https://bit.ly/2XhFthO
Hospital usa ervas medicinais para tratamento de indígenas: https://bit.ly/3AvJwW5
O que é o remédio que “apagou” Joice Hasselmann?: https://bit.ly/37yGBiY
VAGAS DE EMPREGO
Prefeitura de Jacutinga - RS anuncia novo Processo Seletivo para admissão de
farmacêutico: https://bit.ly/3CLT2X8

Confira as 600 vagas de emprego em Ribeirão Preto e região: https://bit.ly/3AtkCq4
PAT Valinhos abre 61 vagas de emprego nesta terça-feira (10): https://bit.ly/3AvBFYG
Oportunidade: https://bit.ly/3AtJ1f8

