
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
😷💉 Confiram o Boletim de Notícias do CFF e também sobre setor farmacêutico 
desta quarta-feira, 19/08. Mantenham-se informados. 🔬💊 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
UTI covid-19: Sayuri Yamashita fala sobre sua atuação como farmacêutica hospitalar na 
pandemia: https://bit.ly/3aDfkg5  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Aldeias Ingarikó recebem reforço no combate à Covid-19: https://bit.ly/3aDWaq9  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Confira o calendário de reuniões da Diretoria Colegiada: https://bit.ly/2Q7ZZuA  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Dia Mundial da Humanidade de 2020: uma homenagem aos trabalhadores humanitários nas 
linhas de frente: https://bit.ly/34cGSaT  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU/BR 
 
Conheça novos recursos para combater as teorias da conspiração sobre a COVID-19: 
https://bit.ly/3gbs6n5  
 
COVID-19: Treinamento capacita profissionais de Pará e Roraima para análise e produção 
de estatísticas: https://bit.ly/3aEthdJ  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
PORTARIA SAES Nº 766, DE 18 DE AGOSTO DE 2020: https://bit.ly/3iQICug  
 
PORTARIA CONJUNTA SAES/SCTIE Nº 13, DE 13 DE AGOSTO DE 2020: 
https://bit.ly/3hfYbva  
 
Icict/Fiocruz abre inscrições para mestrado e doutorado 2021: https://bit.ly/32bbI13  
 
Sesap começa mudança gradativa de leitos de UTI Covid-19 para outras patologias: 
https://bit.ly/3gbQ2qk  
 
Icict/Fiocruz abre inscrições para mestrado e doutorado 2021: https://bit.ly/2YgGfcy  
 
Pandemia fortalece trabalho de enfermagem, avaliam especialistas: https://bit.ly/2YiAf34  
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Pesquisa sobre “Gestão Orçamentária e Financeira do SUS” é lançada pelo Conasems em 
parceria com universidades internacionais: https://bit.ly/2Q2YKwC  
 
Profissionais de saúde devem notificar casos de Síndrome Inflamatória Multissistêmica 
Pediátrica: https://bit.ly/34ecVHx  
 
PORTARIA GM Nº 2.141, DE 14 DE AGOSTO DE 2020: https://bit.ly/32asD3w  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS 
 
Petição pública apoiada em parceria com o CNS pede mais recursos para o SUS em 2021: 
https://bit.ly/34hemoq  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Territórios Sustentáveis e Saudáveis: Fiocruz transforma OTSS em programa permanente: 
https://bit.ly/325cJHV  
 
Projeto de combate à pandemia nas favelas será lançado nesta quarta-feira (19/8): 
https://bit.ly/2QasWpm  
 
Último seminário do ciclo de diálogos com os trabalhadores aborda Saúde mental: 
https://bit.ly/3gd8WwY  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS 
 
ANS divulga dados atualizados sobre utilização dos planos de saúde durante a pandemia: 
https://bit.ly/3gcg0Kq  
- 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA - SBI 
 
SBI debate as fake news em tempos de pandemia: https://bit.ly/325NRQe  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Deputados vão debater situação dos pacientes cardiopatas na pandemia de Covid-19: 
https://bit.ly/2FDIGiW  
 
Médicos defendem importância de tratar pacientes com doenças raras mesmo durante a 
pandemia: https://bit.ly/3aCqLEN  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Aprovado uso de recursos de precatórios para combate à covid-19: https://bit.ly/3gdaas2  
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Adiada suspensão de prazo para santas casas e filantrópicos no SUS: https://bit.ly/2E5ko0E  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Anvisa autoriza ensaio clínico de vacina produzida pela Johnson-Johnson: 
https://bit.ly/320ZNmg  
 
Rússia vai enviar vacina para cidadãos russos no Brasil, diz Ratinho Jr: https://bit.ly/3hcOjlV  
 
Laboratórios Roche e Regeneron se unem para vacina contra Covid-19: 
https://bit.ly/3kZYvk8  
 
Covid-19: Brasil aprova testes da vacina experimental da Johnson & Johnson: 
https://bit.ly/3kXJMWX  
 
Start up SaqJá permite retirada de dinheiro em farmácias: https://bit.ly/329Ja83  
 
Crivella faz acordo com empresa dos EUA para testar coquetel contra a covid: 
https://bit.ly/3aETYPe  
 
Pesquisadores testam medicamentos para HIV e hepatite C contra Covid-19: 
https://bit.ly/34c3tUY  
 
Carla Zambelli diz que está com covid-19 e fará uso da hidroxicloroquina: 
https://bit.ly/2YiY9LQ  
 
Anvisa publica até dezembro uma nova RDC sobre serviços farmacêuticos: 
https://bit.ly/2E8hCaX  
 
Seria triste se vacina fosse primeiro para ricos, diz papa Francisco: https://bit.ly/320Zgkg  
 
Empresa farmacêutica baiana cria conceito de atendimento e amplia serviço de entrega em 
400%: https://bit.ly/3j7Kqj1  
 
Pandemia: farmácia de alto custo tem alta no atendimento: https://bit.ly/3gck11B  
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