
Boa noite, farmacêuticos! 
 
😷💉 Confira o Boletim de Notícias do CFF e também sobre setor farmacêutico desta 
terça-feira, 04/08. Comecem a semana bem informados. 🔬💊 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Vanusa Barbosa fala sobre iniciativas para o enfrentamento da covid-19: 
https://bit.ly/2C3HG6k  
 
Farmacêuticos sergipanos no combate ao Coronavírus: https://cutt.ly/ydRfy97  
 
Rádio News Farma - Pandemia reacende necessidade de maior orientação sobre vacinas: 
https://cutt.ly/YdRjGI3  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Covid-19: Brasil registra 1.970.767 casos de pessoas curadas: https://bit.ly/33uqWAi  
 
Conecte SUS Cidadão permite acessar resultado de exames de Covid-19: 
https://bit.ly/3gFBQa0  
 
Pesquisa inédita revela que índices de amamentação cresceram no Brasil: 
https://bit.ly/3gsZN4B  
 
SVS divulga lista de pré-selecionados na 1ª fase do processo seletivo da 17ª turma do 
EpiSUS (2021 – 2023): https://bit.ly/3fv2Nfc  
 
Ministério da Saúde lança chamada pública para financiar pesquisa de terapias avançadas: 
https://cutt.ly/idRgwNn  
 
Acordo tripartite disponibiliza 61,2 mil unidades de anestésicos para intubação a estados 
com baixo estoque: https://cutt.ly/HdRhjO9  
 
Ministério da Saúde já entregou mais de 216 milhões de EPIs: https://cutt.ly/idRhGYm  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
5 de agosto: Dia Nacional da Vigilância Sanitária: https://bit.ly/33tcc4K  
 
Nova norma sobre laboratórios analíticos entra em vigor: https://cutt.ly/ydRkQgT  
 
Acompanhe a 13ª reunião da Diretoria Colegiada: https://cutt.ly/2dRk4js  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
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Ataques aos cuidados de saúde no contexto do COVID-19: https://cutt.ly/UdRl3mx  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU/BR 
 
Efeitos da pandemia serão sentidos por décadas, diz chefe da OMS: https://bit.ly/2XrmYot  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
Live do CNS debaterá saúde e proteção das pessoas idosas em tempos de pandemia: 
https://bit.ly/33rMU7g  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Frente Pela Vida: Parlamentares acolhem Plano de Enfrentamento à Pandemia, que deve 
servir de base para tomada de decisões: https://bit.ly/3i8OaQK  
 
Governo nomeia e convoca 540 profissionais de saúde: https://bit.ly/30u4RjD  
 
CONSULTA PÚBLICA Nº 70, DE 3 DE AGOSTO DE 2020: https://bit.ly/2BXiWfX  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS 
 
Fiocruz oferta Curso de Especialização sobre Impactos da Violência na Saúde: 
https://bit.ly/33t3BPs  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Secretário do Ministério da Economia visita fábrica da vacina para Covid-19 na Fiocruz: 
https://bit.ly/3fudQWa  
 
Mostra 'Olhares sobre a Covid-19' tem inscrições prorrogadas até 31/10: 
https://bit.ly/39WANA4  
 
Projeto 'Arquivos da Pandemia' irá registrar experiências cotidianas em tempos de 
Covid-19: https://bit.ly/3kbT0OK  
 
Seminários virtuais marcam a Semana Mundial do Aleitamento Materno: 
https://bit.ly/3frh7Wk  
 
Revista 'Saúde em Debate' prorroga prazo para submissão em seu número especial 
‘Mulheres, Ciências e Saúde’: https://bit.ly/31fBG2V  
 
Lançado novo boletim do Observatório Covid-19: https://bit.ly/2XsrsuL  
- 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA - SBI 
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O uso correto da máscara, cobrindo boca e nariz, é capaz de proteger não apenas quem a 
usa, como também as pessoas próximas: https://bit.ly/2XqQoD3  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Conselho Nacional de Saúde defende orçamento sem cortes para 2021: 
https://bit.ly/3goAdgZ  
 
Bolsonaro veta indenização de R$ 50 mil a profissionais de saúde vitimados pela Covid-19: 
https://bit.ly/39V9oym  
 
Comissão externa discute plano nacional de enfrentamento à pandemia: 
https://bit.ly/2PrFUPa  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Oposição critica veto a indenização para profissionais da saúde incapacitados: 
https://bit.ly/2DEaAKo  
 
Propostas regulam distribuição de vacina contra covid-19 a ser produzida pela Fiocruz: 
https://bit.ly/2XoXV5e  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Rede Drogal completa 85 anos em 2020: https://bit.ly/30rkzf5  
 
Pesquisa revela impacto da pandemia na vida de pessoas com diabetes: 
https://bit.ly/3ke62va  
 
Economia recebe contribuições sobre critérios de precificação de medicamentos: 
https://bit.ly/3gwRlRJ  
 
Ivermectina bate recorde: https://bit.ly/2Xskgis  
 
Pandemia faz vendas online crescerem 100% no Brasil em junho: https://bit.ly/30tptIM  
 
Novo marco regulatório de farmacovigilância: https://bit.ly/3gGXZ8h  
 
É normal: qual a diferença entre canabidiol e maconha?: https://bit.ly/33shrl2  
 
Anvisa retira de pauta proposta de RDC sobre prescrição eletrônica de controlados: 
https://bit.ly/3kdYKaY  
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