
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
😷💉 Confiram o Boletim de Notícias do CFF e também sobre setor farmacêutico 
desta quinta-feira, 13/08. Mantenham-se informados. 🔬💊 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Farmacêuticos do Rio Grande do Norte são referência no enfrentamento à Covid-19: 
https://bit.ly/33UzOiY  
 
Câmara aprova MP que exige assinatura qualificada para medicamentos controlados: 
https://bit.ly/2DFcZoR  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
"Nosso objetivo é e sempre foi salvar vidas", afirma Pazuello em reunião com a OMS: 
https://bit.ly/2XYaGnv  
 
Mais de 1 milhão de profissionais de saúde cadastrados para atuar no combate à Covid-19: 
https://bit.ly/2DGgTxL  
 
Ministério da Saúde lembra que diagnóstico precoce pode evitar óbitos por Covid-19: 
https://bit.ly/3alXPjY  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Aprovada CP sobre materiais em contato com alimentos: https://bit.ly/3iBjS9f  
 
Atualizada lista de Denominações Comuns Brasileiras: https://bit.ly/2PO3RAB  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
2 em 5 escolas em todo o mundo não tinham instalações básicas para lavar as mãos antes 
da pandemia de COVID-19 - UNICEF, OMS: https://bit.ly/3atrjNa  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA - OPAS 
 
Duas em cada cinco escolas de todo o mundo não tinham instalações básicas para lavar as 
mãos antes da pandemia de COVID-19, afirmam UNICEF e OMS: https://bit.ly/3fVlmcX  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Projeto 'Mulheres na Ciência Política' completa 2 anos em 2020: https://bit.ly/3fV75g6  
 
Comunicação sobre coronavírus nas favelas está na pauta do Centro de Estudos do Icict: 
https://bit.ly/2DQ3hzN  
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Mulheres e a pandemia em debate no Sala de Convidados: https://bit.ly/31QpbuO  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
Consulta Pública: CNS debate atualização da Política Nacional de Informação e Informática 
em Saúde: https://bit.ly/3gVBaO6  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Atendimentos odontológicos continuam mesmo durante a pandemia: https://bit.ly/3gVzPqr  
 
Comunicação sobre coronavírus nas favelas está na pauta do Centro de Estudos do Icict: 
https://bit.ly/2CtM26Y  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS 
 
532ª Reunião da Diretoria Colegiada: https://bit.ly/30RWrCy  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Ministro da Saúde explica distribuição de remédios e testes para Covid nos estados: 
https://bit.ly/2POQiRt  
 
Participantes de videoconferência defendem projeto que regulamenta pesquisas clínicas no 
Brasil: https://bit.ly/2XZx6F1  
 
Projeto concede a laboratórios isenção de tributos incidentes sobre lucros com exames para 
Covid-19: https://bit.ly/30XNIz7  
 
Câmara aprova MP que amplia uso de assinatura eletrônica em documentos públicos: 
https://bit.ly/2DP4mYL  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Pazuello detalha aquisição de medicamentos aos senadores: https://bit.ly/3gX4mEl  
 
Pazuello confirma que faltaram medicamentos de combate à covid: https://bit.ly/3iAptNh  
 
Projeto amplia estágio profissional de dois para três anos durante pandemia: 
https://bit.ly/31PambV  
 
Congresso derruba vetos a dois pontos da telemedicina durante crise de coronavírus: 
https://bit.ly/3amC2bX  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
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Estoque do Hemocentro de Brasília está baixo e precisa de doações: https://bit.ly/3fUc8h9  
 
Vacina para covid-19: Paraná e Rússia assinam acordo para desenvolvimento da Sputnik V: 
https://bit.ly/2PRcuu5  
 
Mundo supera 750 mil mortes por coronavírus: https://bit.ly/3fNDoxG  
 
Farmácias tiveram crescimento de 106% nas vendas online e por delivery: 
https://bit.ly/3anU1yS  
 
PL que proíbe venda de medicamentos fora de farmácias é aprovado em 1º votação: 
https://bit.ly/2XXbzwy  
 
Propaganda médica segue a todo vapor com visitação online: https://bit.ly/31SQ6pM  
 
Polícia apreende R$ 1 milhão em medicamentos desviados da rede pública: 
https://bit.ly/2POTzAf  
 
Webinar capacita farmacêuticos de Alagoas para combate à violência doméstica: 
https://bit.ly/2XWgqhR  
- 
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