
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
😷💉Este é o Boletim de Notícias do CFF e também sobre setor farmacêutico desta 
segunda-feira, 27/07. Comecem a semana bem informados. 🔬💊 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Camila Zimmer fala sobre logística durante a pandemia: https://bit.ly/2BxNB36  
 
Podcast Newsfarma: confira as notícias da semana: https://bit.ly/30UDqyn  
 
Facebook: https://bit.ly/3gKk9WI  
 
Instagram: https://bit.ly/2Oi9PsP  
 
Twitter: https://bit.ly/2Of9uXO  
 
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 
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Covid-19: Brasil tem 1.634.274 de pacientes curados: https://bit.ly/39wPRnO  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Dia Mundial da Hepatite: acelerando a eliminação da hepatite B entre mães e crianças: 
https://bit.ly/2OZ73J9  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Herpes e tracoma são temas do Boletim Eletrônico de Manguinhos: https://bit.ly/39w2KyB  
 
Academia Brasileira de Ciência realiza o webinar ''Ciência e mídia na pandemia'': 
https://bit.ly/30QDEGz  
 
Manual apresenta recomendações de biossegurança para reabertura de escolas no 
contexto da Covid-19: https://bit.ly/30T5Kky  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
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Combate à Covid-19: estados e municípios têm R$ 14 bilhões represados no Ministério da 
Saúde: https://bit.ly/332DX3R  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Manual apresenta recomendações de biossegurança para reabertura de escolas no 
contexto da Covid-19: https://bit.ly/301bGZE  
 
Povos indígenas de Aquidauana e da fronteira recebem máscaras para se proteger contra a 
Covid-19: https://bit.ly/305Z17T  
  
Governo investe mais de R$ 11 milhões em programas e serviços de saúde: 
https://bit.ly/3g4QabP  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS 
 
Saúde na Hora emergencial: Nota Técnica sobre mudança dos parâmetros para UBS 
receberem o incentivo financeiro: https://bit.ly/30Y4mxk  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Equipamento de desinfecção poderá ser obrigatório em locais com grande circulação de 
pessoas: https://bit.ly/3jG4dXI  
 
Proposta exige vacinação de crianças e adolescentes para garantir Bolsa Família: 
https://bit.ly/32TRsD0  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Pacientes com doenças crônicas poderão receber Bolsa Medicamento na pandemia: 
https://bit.ly/2P1PWqk  
 
Projeto prevê indenização para profissionais de segurança incapacitados pela covid-19: 
https://bit.ly/2X1bB6j  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Rotina de uma farmacêutica no Hospital de Campanha: https://bit.ly/30O7qMl  
 
Busca por ivermectina gera filas e resulta em restrições da Anvisa: https://bit.ly/304Q5PO  
 
Médico não terá CRM cassado caso se recuse a prescrever hidroxicloroquina: 
https://bit.ly/2OVG4hM  
 
Se a ivermectina mata verme, por que tem gente usando contra covid?: 
https://bit.ly/3g2IHdC  
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Virologista sobre nova variante do influenza: 'Brasil precisa estar alerta': 
https://bit.ly/300o5gq  
 
Imunidade coletiva pode ser alcançada com até 20% de infectados, diz estudo: 
https://bit.ly/39E0G7O  
 
Covid-19 interrompe década de queda em leitos de internação no Sistema Único de Saúde 
(SUS): https://bit.ly/30L2K9W  
 
Quais categorias nas farmácias foram afetadas pelo novo coronavírus?: https://bit.ly/3jIVnIL  
 
Sindusfarma promove workshop on-line sobre Trade Marketing na próxima semana: 
https://bit.ly/3hIIBs6  
 
MPF pede informações a ministério sobre falta de remédios para intubação: 
https://bit.ly/2P1dATH  
 
Estudo descobre 21 remédios que bloqueiam reprodução do coronavírus: 
https://bit.ly/2DfM1Dp  
 

https://bit.ly/300o5gq
https://bit.ly/39E0G7O
https://bit.ly/30L2K9W
https://bit.ly/3jIVnIL
https://bit.ly/3hIIBs6
https://bit.ly/2P1dATH
https://bit.ly/2DfM1Dp

