
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
😷💉 Confiram o Boletim de Notícias do CFF e também sobre setor farmacêutico 
desta segunda-feira, 10/08. Comecem a semana bem informados. 🔬💊 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Ministério da Saúde lança sistema inédito de mapeamento em educação na saúde: 
https://bit.ly/2DCYRMH  
 
O podcast News Farma da primeira semana de agosto vem bem especial: 
https://www.cff.org.br/pagina.php?id=839  
 
Site: https://www.cff.org.br/  
 
Facebook: https://bit.ly/3gKk9WI  
 
Instagram: https://bit.ly/2Oi9PsP  
 
Twitter: https://bit.ly/2Of9uXO  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Ministro interino, Eduardo Pazuello, participa de cerimônia da Unidade de Apoio da 
Covid-19 na Fiocruz: https://bit.ly/30JRYlG  
 
Saúde reforça assistência a indígenas durante pandemia do coronavírus: 
https://bit.ly/3ksx1mR  
 
Covid-19: Ministro Pazuello ressalta importância do tratamento precoce e destaca o trabalho 
dos profissionais da saúde: https://bit.ly/33IPfKS  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Anvisa informa sobre inativação da Caixa Postal: https://bit.ly/30KrgJC  
 
Anvisa encerra semestre sem pendências no e-SIC: https://bit.ly/2Duqho8  
 
Confira mudança na petição de saneantes isentos de registro: https://bit.ly/2XOdnbj  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Capacidade nacional de testagem para Covid-19 é ampliada: https://bit.ly/3gPDTZm  
 
Fiocruz divulga nota sobre prisão de pesquisador: https://bit.ly/3kprNIJ  
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'Imunofarmacologia da Covid-19' é tema de curso de doutorado no IOC: 
https://bit.ly/2CcHscW  
 
Fiocruz Pernambuco sequencia 39 genomas do Sars-CoV-2: https://bit.ly/3fLsFns  
 
Covid-19: Fiocruz deve receber doação para adequar e equipar fábrica da vacina: 
https://bit.ly/3gINEZe  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS/OMS 
 
OPAS adverte contra uso de produtos à base de cloro como tratamento para COVID-19: 
https://bit.ly/3a9Fnew  
 
Diretora da OPAS alerta para interrupções nos serviços regulares de saúde devido à 
COVID-19: https://bit.ly/2F547cd  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU/BRASIL 
 
Cooperação global é nossa única escolha contra a COVID-19, diz chefe da OMS: 
https://bit.ly/2XLRklr  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
PETIÇÃO PÚBLICA: Você vai deixar o SUS perder mais R$ 35 bilhões em 2021?: 
https://bit.ly/31ChQiy  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Fiocruz Brasília e Secretaria de Saúde de Goiás promovem I Encontro Goiano de CAPS: 
https://bit.ly/2PH0AmM  
 
PORTARIA SAES Nº 680, DE 29 DE JULHO DE 2020: https://bit.ly/33PFb2P  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Deputados lamentam as 100 mil mortes por Covid-19: https://bit.ly/3kuZt7G  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Congresso Nacional decreta luto de 4 dias pelos 100 mil mortos por covid-19: 
https://bit.ly/2PFigPv  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Conselho de Farmácia pede investigação sobre venda de ”kit covid”: https://bit.ly/3iqj5rM  
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BHS desenvolve coletor inteligente para medicamentos vencidos ou em desuso: 
https://bit.ly/2XMqPMS  
 
Pesquisadores indicam três novos fatores de risco para demência: https://bit.ly/3aeS5J6  
 
Covid-19: estudos indicam inflamação cardíaca após semanas de recuperação: 
https://bit.ly/3afCb0I  
 
Covid-19: a vacina de Oxford é eficaz?: https://bit.ly/30HiVGm  
 
Consumo de remédios psicotrópicos cai 22% no 1º semestre: https://bit.ly/3gLWxBs  
 
Curso do Sindusfarma aborda a parceria entre o varejo e a indústria na digitalização do 
consumidor: https://bit.ly/31D19n1  
 
Anvisa aprova primeiro produto de terapia avançada no Brasil: https://bit.ly/3gFJl0R  
- 
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