
Olá farmacêuticos, boa tarde! 
 
😷💉 Confiram o Boletim de Notícias do CFF e também sobre setor farmacêutico 
desta quarta-feira, 02/09. Mantenha-se bem informados. 🔬 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
NOTA PÚBLICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE: 
https://bit.ly/2F3p5Io  
 
Termina obrigação de reter receita de ivermectina e nitazoxanida: https://bit.ly/3bnhdgZ  
 
Empresa cofundada por farmacêutico cria respirador mais em conta: https://bit.ly/2EPPwSk  
 
Parceria reforça campanha Sinal Vermelho no Maranhão: https://bit.ly/2DsMAKQ  
 
Senado aprova assinatura qualificada para receitas de medicamentos sujeitos a controle 
especial: https://bit.ly/31TgYax  
 
Rádio News Farma 
 
Covid-19 interrompeu sistemas de saúde de 90% dos países: https://bit.ly/31R2BmV  
 
Pesquisa avalia condições de trabalho dos profissionais de saúde: https://bit.ly/32QYRRN  
 
Mulher ficou com Covid-19 sem sintomas por cinco meses: https://bit.ly/2ZgIIV1  
 
Covid-19: estudo aponta efeitos da pandemia na saúde mental: https://bit.ly/3hU2m02  
 
Trabalho e saúde mental são destaques de evento online gratuito: https://bit.ly/2Gix453  
 
PIB brasileiro tem tombo histórico de 9,7% no 2° trimestre: https://bit.ly/31Rtur1  
 
Pandemia alavanca expansão de lojas online no País: https://bit.ly/2F0uQGQ  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Ivermectina e Nitazoxanida: volta a receita em uma via: https://bit.ly/3gTnmTe  
 
Produtos de higiene: aberta consulta pública: https://bit.ly/2QK9Maq  
 
Anvisa participa da comemoração dos 39 anos do INCQS: https://bit.ly/2EKgk6C  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS/OMS 
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Cerca de 570 mil profissionais de saúde se infectaram e 2,5 mil morreram por COVID-19 
nas Américas: https://bit.ly/2F09vNI  
 
Região das Américas notifica maioria das novas mortes por COVID-19 em todo o mundo: 
https://bit.ly/31RMCoQ  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU/BR 
 
OPAS e Paraná trocam experiências sobre combate à COVID-19: https://bit.ly/3lN2Zv0  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Bibliotecas da Fiocruz ampliam acesso à informação na pandemia: https://bit.ly/2EUx1vI  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Naomar de Almeida Filho apresenta Plano de Enfrentamento à Covid-19: 
https://bit.ly/2YZUv9O  
 
Webinar discute limites e possibilidades do Ministério Público no direito ao tratamento 
precoce da Covid-19: https://bit.ly/2Z23TK9  
 
Pesquisa sobre instituições para idosos: ampliado prazo: https://bit.ly/32NB6u1  
 
Saúde conclui distribuição de sedativos a hospitais com ajuda do Exército: 
https://bit.ly/2YXyl8a  
 
Saúde realiza curso sobre Manejo Ventilatório de Pacientes com Covid -19: 
https://bit.ly/34ZWizA  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
Perda que o SUS pode ter em 2021 é igual a 22 vezes o orçamento anual para aquisição de 
medicamentos IST/Aids: https://bit.ly/31TUl5X  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Projeto prevê vacina de graça contra Covid-19 e prioridade para beneficiários do Bolsa 
Família: https://bit.ly/2YZeaqi  
 
Cancelado debate sobre veto a indenização a profissionais do SUS contaminados por Covid 
no trabalho: https://bit.ly/3jFMLBK  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Senadores elogiam trabalho dos profissionais de saúde: https://bit.ly/3jKL7z3  
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Senado aprova ampliação do uso de assinatura eletrônica em documentos públicos: 
https://bit.ly/31R7Kvg  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
MPF e MPMG pedem que Vigilância Sanitária recolha cerca de 60 mil cápsulas de 
Ivermectina que seriam distribuídas por igreja em Uberlândia: https://glo.bo/2Z20smJ  
 
Justiça cobra regularização da assistência farmacêutica determinada por liminar na Capital: 
https://bit.ly/3biMW39  
 
Justiça cobra regularização da assistência farmacêutica determinada por liminar na capital: 
https://bit.ly/2QQykyx  
 
As apostas para tratar a Covid-19: https://bit.ly/2EQGwwi  
 
Estudo mostra que Dexametasona e outros corticoides reduzem mortes por Covid-19: 
https://bit.ly/3lI2BgZ  
 
Farmácias Pague Menos estreia no Novo Mercado na B3: https://bit.ly/31RQ1nH  
 
Termina obrigação de reter receita de ivermectina e nitazoxanida: https://bit.ly/3jHYUGe  
 
Assistência farmacêutica mais equilibrada: https://bit.ly/31PDSQ8  
 
Prefeitura de Santo Antônio do Aventureiro - MG anuncia Processo Seletivo para 
Farmacêutico: https://bit.ly/32UR4lU  
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