
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
Confiram o Boletim de Notícias do sistema CFF/CRFs e sobre setor farmacêutico 
desta quinta-feira, 16/07.  
 
Para contato com o CFF, lembre-se de utilizar os canais oficiais: 
 
📧 Formulário de contato: https://cff.org.br/contato.php  
☎  Telefone* – 61 3878-8700  
📥 Mensagens diretas em nossas redes sociais: @conselhofederaldefarmacia  
 
Continuem bem informados! 😷💊  
- 
*NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF* 
 
Covid-19: farmacêuticos de Campo Grande (MS) são testados em drive-thru: 
https://bit.ly/3j9ZQDU  
 
CFF lamenta a perda dos farmacêuticos Gilsiane Pioner Zunino e Eduardo Ligabue: 
https://bit.ly/2B6xt8H  
 
Rádio NewsFarma - MS: farmacêuticos fazem testes para Covid-19 em drive-thru: 
https://bit.ly/395XjpC  
 
Facebook: https://bit.ly/3gKk9WI  
 
Instagram: https://bit.ly/2Oi9PsP  
 
Twitter: https://bit.ly/2Of9uXO  
- 
*MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS* 
 
Covid-19: Brasil já tem 1,2 milhão de curados: https://bit.ly/3fBQCy7  
 
Covid-19: Região Norte começa a apresentar queda sustentável da doença: 
https://bit.ly/3j7feky  
 
Hemocentros estão preparados para doação de sangue durante pandemia: 
https://bit.ly/2OzRS8Y  
 
MS e Fiocruz/Brasília abrem inscrições para curso de atualização em Plantas Medicinais e 
Fitoterapia: https://bit.ly/2Cil5mv  
- 
*AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA* 
 
Farmacovigilância: confira os boletins 11 e 12: https://bit.ly/3fFZO4E  
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Pesquisa Clínica: publicada Orientação de Serviço: https://bit.ly/32kQjnI  
 
Remessa expressa: petição manual será descontinuada: https://bit.ly/3h1C5vS  
- 
*FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ* 
 
Estudo propõe mudanças para melhorar atendimentos de Covid-19 no RJ: 
https://bit.ly/2OvXBwD  
 
'Favelas, pandemias e cidadanias: moradia e saúde pública' é tema de webinar nesta 
quarta: https://bit.ly/2WqXnv0  
 
Fiocruz desenvolve solução emergencial para UTIs: https://bit.ly/3eBrLcH  
 
Idosos negros têm menos acesso ao auxílio de cuidadores contratados: https://bit.ly/30gyfsi  
 
Fiocruz Amazônia abre inscrições para curso de doutorado em saúde pública: 
https://bit.ly/2CG68us  
 
Lançada nova edição da revista Radis: https://bit.ly/32kT5JE  
- 
*CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS* 
 
Após recomendação do CNS, Ministério da Saúde revoga portaria que extinguiu serviços às 
pessoas com transtorno mental em conflito com a Lei: https://bit.ly/3ezU4rT  
- 
*CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS* 
 
Escola de Saúde de Goiás lança cursos EaD contra Covid-19: https://bit.ly/3eBuPFJ  
 
Programa Inova SVS/MS: https://bit.ly/32p5LPD  
- 
*ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS* 
 
Mais de 150 países envolvidos no mecanismo de acesso global à vacina COVID-19: 
https://bit.ly/3fwvqto  
 
Diretor-Geral da OMS presta homenagem aos sacrifícios e liderança da Espanha para 
enfrentar o COVID-19: https://bit.ly/3h5Te7N  
- 
*CÂMARA DOS DEPUTADOS* 
 
Falta de remédios prejudica tratamento da Covid-19 nas UTIs, alertam médicos: 
https://bit.ly/2CiDfEK  
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Comissão externa discute manejo clínico em pacientes críticos de Covid-19: 
https://bit.ly/3heMwwz  
- 
*SENADO FEDERAL* 
 
Projeto prevê indenização para militares e profissionais de segurança incapacitados pela 
covid-19: https://bit.ly/2WtJoVk  
- 
*NOTÍCIAS GERAIS* 
 
Bem Estar #47: por que a ivermectina não é a pílula mágica contra a Covid-19: 
https://glo.bo/2OvuoSB  
 
GSK e Medicago anunciam desenvolvimento de vacina à base de plantas contra Covid-19: 
https://bit.ly/397F9nx  
 
Divulgados primeiros resultados do programa de validação de testes rápidos: 
https://bit.ly/2WqF1ul  
 
Coronavírus: ANS derruba na Justiça liminar que obriga convênios a cobrirem teste 
sorológico: https://bit.ly/3fAKQNb  
 
Estudo francês indica caminho para tratamento eficaz de casos graves de Covid-19: 
https://bit.ly/3h58iCI  
 
Delivery de medicamentos cresce 72% na pandemia e ajuda no distanciamento social: 
https://bit.ly/2ZxmpdY  
 
Ações da AstraZeneca sobem com boas notícias sobre vacina: https://bit.ly/2ZxP1E6  
 
Paracetamol injetável: https://bit.ly/393wXEK  
 
O que agrava a covid: https://bit.ly/3hbge5v  
 
Gilead apresenta dados sobre antiviral experimental Remdesivir para tratamento da 
Covid-19: https://bit.ly/32q3aFe  
 
CIMED e Farmarcas conseguem mais de 10 toneladas em campanha de cestas básicas: 
https://bit.ly/2Cc1Qv0  
- 
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