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 segunda-feira, 31/05. 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

💊💉

A farmácia comunitária é o serviço de saúde mais acessível para a maioria das pessoas e
os farmacêuticos podem ser responsáveis, além da dispensação adequada dos
medicamentos, pela educação dos pacientes no autocuidado em saúde:
https://bit.ly/3c85nZN
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
Dia Mundial sem Tabaco: Brasil tem redução no número de fumantes: https://bit.ly/3i83EYm
Saúde aposta em testagem e vacinação em massa para conter pandemia e retomar
economia: https://bit.ly/3wFsG54
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Bulário Eletrônico: confira as mudanças para atualizar textos: https://bit.ly/3uM7RDX
Anvisa analisa pedido da Pfizer para incluir adolescentes em bula da vacina:
https://bit.ly/3fBwuyE
Anvisa orienta sobre relatório de avaliação benefício-risco
https://bit.ly/3yM0Tlz
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

de

fármacos:

Excesso de mortalidade avança no país e chega a 64% em abril: https://bit.ly/3fXvy6F
Anvisa alerta para riscos do uso indiscriminado de paracetamol: https://bit.ly/3p6ym5y
Ser Gestor SUS: Conasems lança curso de aperfeiçoamento para a gestão municipal do
SUS: https://bit.ly/3vy7xtv
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
A septuagésima quarta Assembleia Mundial da Saúde é encerrada: https://bit.ly/3fWP0jR
A Assembleia Mundial da Saúde recomenda o reforço de medidas para proteger a saúde
mental durante emergências de saúde pública: https://bit.ly/3g2A5VD
-

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Leishmaniose: pesquisa desenvolve potencial tratamento baseado em nanopartículas:
https://bit.ly/3c6cXEy
Ensp lança a segunda edição do boletim do Comitê de Ética em Pesquisa:
https://bit.ly/3fEBhzw
SENADO FEDERAL
Médica favorável a 'tratamento precoce' fala a CPI sobre gabinete paralelo na terça:
https://bit.ly/3p5rLIJ
NOTÍCIAS GERAIS
Pandemia aumenta interesse por cursos da área da Saúde: https://bit.ly/3yZSiMf
Polícia Civil investiga paciente suspeito de furtar sedativos em hospital de Belo Horizonte:
https://glo.bo/3ux1FPW
Suplemento traz mais energia para treino e clareza mental: https://bit.ly/3fWIRo2
Vendas da ivermectina já movimentam R$ 1,6 bilhão: https://bit.ly/3fz6ZOy
Anvisa publica RDC que autoriza a admissão de códigos farmacêuticos estrangeiros:
https://bit.ly/3yP3YkL
Farmácias Nissei projetam doar mais de R$ 250 mil em cestas básicas no Paraná:
https://bit.ly/3wJsEJw
Ser Gestor SUS: Conasems lança curso de aperfeiçoamento para a gestão municipal do
SUS: https://bit.ly/3fCuPc3
Pesquisa aponta que 62,6% adquiriram pelo menos um medicamento genérico:
https://bit.ly/3p4zo26
Fugindo à regra, setor farmacêutico cresce em período de pandemia: https://bit.ly/3i4XVlY
Cientistas criam método que simplifica monitoramento de remédios no organismo:
https://bit.ly/3c6a1rn
VAGAS DE EMPREGO
Classificados do Edimilson: veja as vagas de emprego da semana de 31 de maio a 4 de
junho: https://glo.bo/3wGpohS
Segunda-feira tem 874 vagas de emprego e oportunidades até para pizzaiolo:
https://bit.ly/3fCvev5

Emprego: semana começa com 140 vagas no Sine de Linhares: https://bit.ly/3p7v0iD
Balcão do BDMG: veja as vagas de emprego para Belo Horizonte e região metropolitana:
https://glo.bo/3wZkYDh
Confira as vagas de emprego desta segunda-feira (31/05): https://bit.ly/3vCVKdz
PAT de Jacareí oferece 29 vagas de emprego nesta segunda-feira: https://bit.ly/2SEM3fY

