
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
😷💉 Confiram o Boletim de Notícias do CFF e também sobre setor farmacêutico             
desta quinta-feira, 03/09. Continuem bem informados. 🔬 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
O Conselho Federal de Farmácia (CFF) divulga a segunda edição do programa "Conexão             
CFF", com notícias da 494ª Reunião Plenária, realizada nos dias 27 e 28 de agosto, em                
Brasília. Saiba como foi a segunda plenária presencial do CFF após o início da pandemia               
de Covid-19 e confira os temas debatidos no encontro, como a vitória no julgamento do STJ                
que reiterou a constitucionalidade da Lei nº 13.021/14 e a responsabilidade técnica            
exclusiva para o farmacêutico nas farmácias e drogarias e a luta do CFF pela assinatura               
digital qualificada nas receitas de medicamentos: https://bit.ly/3lKK3wJ  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Brasil alcança mais de 80% de recuperados da Covid-19: https://bit.ly/31S78po  
 
Brasil apresenta queda na curva de óbitos por Covid-19: https://bit.ly/32SFJmv  
 
Ministério da Saúde disponibiliza manual para reforçar atendimento a gestantes e           
puérperas: https://bit.ly/2QPUiS7  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS/OMS 
 
OMS reúne grupo de especialistas para mudança de comportamento em relação à saúde:             
https://bit.ly/2Z5SJ7b  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Plataforma Zelo Saúde da Fiocruz Ceará oferece bolsa para profissional de enfermagem:            
https://bit.ly/353abwM  
 
Pesquisa da Fiocruz investiga processo de trabalho das Equipes de Saúde da Família na              
Covid-19: https://bit.ly/32XoXCP  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Secretaria da Saúde do Ceará disponibiliza cerca de três mil leitos durante pandemia para              
atendimento a casos de Covid-19: https://bit.ly/2Z0Z9EM  
 
Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão da Saúde anuncia nova data e             
formato: https://bit.ly/2GsTErV  
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Pesquisa Fiocruz investiga processo de trabalho das Equipes de Saúde da Família na             
Covid-19: https://bit.ly/3gVl8CY  
 
O Papel dos Agentes Comunitários de Saúde no Enfrentamento da Covid-19 – PARTE 2:              
https://bit.ly/3hXjD8O  
 
PORTARIA SAES Nº 810, DE 27 DE AGOSTO DE 2020: https://bit.ly/2Z0avZl  
 
PORTARIA SVS Nº 26, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020: https://bit.ly/2QRNgMO  
- 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA - SBI 
 
Entrevista especial para a Folha de S.Paulo: https://bit.ly/3boCPcS  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Projeto revoga portaria que retirou Covid-19 da lista de doenças do trabalho:            
https://bit.ly/3bnXLRr  
- 
SENADO FEDERAL 
 
TV Senado Live discute o aumento da violência doméstica durante a pandemia:            
https://bit.ly/352vsab  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Anvisa publica documento de perguntas e respostas para farmácias de manipulação:           
https://bit.ly/3jFW0lu  
 
Farmácias totalizam mais de 600 mil testes de Covid-19: https://bit.ly/2Z2Zmam  
 
Farmácias Pague Menos estreia no Novo Mercado na B3: https://bit.ly/31Vg9y1  
 
Quais documentos são necessários para abrir uma farmácia?: https://bit.ly/2QTPBqq  
 
Novartis lança campanha nacional de conscientização sobre a insuficiência cardíaca:          
https://bit.ly/3hW5vg7  
 
Cristália anuncia novidades no portfólio: https://bit.ly/2EUMYCt  
 
CVS lança plataforma de publicidade digital nas farmácias: https://bit.ly/3bwqYd6  
 
Anvisa libera venda do Annita sem retenção de receita: https://bit.ly/31SWlLI  
 
Vacina russa já foi testada com sucesso em idosos: https://bit.ly/3gVP3ep  
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ACG avança no mercado farmacêutico e nutracêutico de cápsulas com produção brasileira:            
https://bit.ly/31TCmfK  
 
Representante de laboratórios farmacêuticos defende reformulação do Farmácia Popular:         
https://glo.bo/31SXbrQ  
 
MP pede lista de quem precisa de remédio para câncer de mama na Paraíba para apurar                
atrasos: https://glo.bo/2Z3ZSVu  
 
Pesquisa: 30% das pessoas não higienizam as mãos antes e depois da entrega da comida:               
https://bit.ly/3bsG57o  
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