
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
Confiram o Boletim de Notícias do sistema CFF/CRFs e sobre setor farmacêutico 
desta segunda-feira, 20/07.  
 
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 
 
FIP atualiza orientações sobre Covid-19 para farmacêuticos: https://bit.ly/32D67T0  
 
Rádio NewsFarma - Saiba as diferenças entre teste rápido e RT-PCR: https://bit.ly/32yc3MZ 
| Curso de Plantas Medicinais e Fitoterapia tem inscrições abertas: https://bit.ly/30tIolh | 
Grupo farmacêutico abre 40 vagas de emprego em São Paulo: https://bit.ly/3hgKOKX  
 
Facebook: https://bit.ly/3gKk9WI  
 
Instagram: https://bit.ly/2Oi9PsP  
 
Twitter: https://bit.ly/2Of9uXO  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Covid-19: Brasil já tem mais de 1,3 milhão de curados: https://bit.ly/39cfgDa  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Petição de desistência de recurso terá novo código: https://bit.ly/2ZL0dxa  
 
Migração: Solicita receberá recursos administrativos: https://bit.ly/3eL7Wzu  
 
Estudo mostra quanto custa o registro de alimentos: https://bit.ly/2WFuHyK  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
IOC promove encontro virtual sobre o futuro da educação e do ensino no país: 
https://bit.ly/2CwWbQ3  
 
Fiocruz produz hormônio do crescimento para o SUS: https://bit.ly/2WE00d3  
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Livro sobre plantas medicinais e memória Guarani-Kaiowá será lançado em debate virtual: 
https://bit.ly/2OUxxf7  
 
Clarice Lispector é o tema do Ciência e Letras desta terça-feira: https://bit.ly/3jjE5lg  
 
British Council realiza seminários online sobre o impacto da Covid-19 na vida das mulheres: 
https://bit.ly/3eII4EA  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS/OMS 
 
OPAS e organizações indígenas da COICA trabalharão juntas para combater pandemia de 
COVID-19 na bacia amazônica: https://bit.ly/32BLKWj  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
CNS reforça posição da Fiocruz sobre uso da cloroquina em casos leves de Covid-19: 
https://bit.ly/39feVzO  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
PORTARIA STN Nº 394, DE 17 DE JULHO DE 2020: https://bit.ly/3fKBu1u  
 
Governo do Estado recebe medicamentos do Ministério da Saúde que integram o ‘Kit 
Intubação’: https://bit.ly/2ZKRV8B  
 
Governo do Tocantins promove reconhecimento de profissionais da Saúde por meio de 
Ouvidoria: https://bit.ly/2ZNu2gK  
 
Amapá reduz 67% os casos de malária no primeiro semestre de 2020: https://bit.ly/3fMfALh  
 
Hospital Geral de Vitória da Conquista terá mais 20 leitos de UTI: https://bit.ly/32Bupwz  
 
Avaliação de Riscos da Covid-19 na APS – a importância da medição da saturação de 
oxigênio, em pauta no Conass: https://bit.ly/2WxRuMT  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Projeto obriga hospital a fornecer protocolo a paciente atendido: https://bit.ly/3hkhbsd  
 
Comissão discute realização de testes para Covid-19 por planos de saúde: 
https://bit.ly/2BftqH2  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Secretário de Saúde morre por complicações da Covid-19 em Mato Grosso: 
https://bit.ly/3eHYb57  
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Farmácias e drogarias poderão receber receita via aplicativo de mensagem durante período 
de pandemia: https://bit.ly/3eOubEG  
 
Contra o feminicídio, senha em farmácias desencadeia denúncias de agressores: 
https://bit.ly/32Cs30g  
 
Medicamento reduziria em 79% risco de forma grave da covid-19: https://bit.ly/32DjEdk  
 
Onyx é diagnosticado com covid-19 e diz que faz tratamento com cloroquina: 
https://bit.ly/32ADMMY  
 
Remédios para COVID-19: quais já foram testados e quais foram comprovados?: 
https://bit.ly/30sV1Nz  
 
AMB defende autonomia do médico e fim de "dérbi" sobre hidroxicloroquina: 
https://bit.ly/2OU7Knj  
 
Hospital em SP investiga se pacientes foram reinfectados pelo coronavírus: 
https://bit.ly/2E572kZ  
 
GSK, Fiocruz e ViiV Healthcare se unem para desenvolvimento de antirretrovirais: 
https://bit.ly/3fLEcE3  
 
Especialista em rastreabilidade de medicamentos, rfxcel amplia projetos no Brasil: 
https://bit.ly/3jpaCpV  
 
Farmácias realizam 251 mil testes da Covid-19 em pouco mais de dois meses: 
https://bit.ly/3fO27Tf  
 
Estudos não comprovam eficácia da ivermectina contra a covid-19: https://bit.ly/32ChRoP  
 
Dinâmica de compras: farmácias e drogarias precisam se adaptar ao Novo Normal: 
https://bit.ly/2CydCzV  
- 
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