
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
😷💉 Confiram o Boletim de Notícias do CFF e também sobre setor farmacêutico 
desta segunda-feira, 17/08. Fiquem informados. 🔬💊 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Farmacêuticos residentes em Saúde da Família prestam serviços à população em Sergipe: 
https://bit.ly/314v2gM  
 
Rádio News Farma 
 
Covid-19 traz desafio para a gestão de hospitais no Brasil: https://bit.ly/3gdnUmZ  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Ministério da Saúde lança chamada pública para financiar pesquisas sobre doenças 
crônicas não transmissíveis: https://bit.ly/344SQTT  
 
Brasil registra 2.432.456 casos de pessoas recuperadas: https://bit.ly/2E9IwiA  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Aprovado registro de produto de terapia gênica: https://bit.ly/3gZIFn8  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
INCB, WHO and UNODC statement on access to internationally controlled medicines during 
COVID-19 pandemic: https://bit.ly/346VZT7  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU/BR 
 
Especialistas destacam importância da atenção primária à saúde em meio à pandemia: 
https://bit.ly/2EdDFg1  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS/OMS 
 
Medo de exposição à COVID-19 impacta nas coberturas de vacinação nas Américas: 
https://bit.ly/3kRRQbI  
 
Infodemia tem tornando resposta às emergências de saúde ainda mais difícil, afirma OPAS 
em aula inaugural de pós-graduação de comunicação em saúde: https://bit.ly/2PWXZVR  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Estudo descreve perfil epidemiológico da doença de Chagas: https://bit.ly/313Gt8u  
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Covid-19: Podcast CoronaFatos aborda situação dos idosos na pandemia: 
https://bit.ly/3h5zOjW  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
Volta às aulas: qual o momento certo? CNS e especialistas demonstram preocupação com 
retorno presencial em 2020: https://bit.ly/3g00u4c  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
UBSs voltam a disponibilizar testes rápidos para detectar Covid-19: https://bit.ly/3h6wSDG  
 
PORTARIA GM Nº 2.138, DE 14 DE AGOSTO DE 2020: https://bit.ly/2E4EUyq  
 
PORTARIA GM Nº 1.950, DE 4 DE AGOSTO DE 2020: https://bit.ly/3h5Md7f  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Comissão mista debate investimento em pesquisa científica relacionada à Covid-19: 
https://bit.ly/2DQVzFV  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Não há estoque de cloroquina para covid-19, diz ministro da Saúde: https://bit.ly/314iQN7  
 
ANS: planos de saúde têm de cobrir exames de sorologia para covid-19: 
https://bit.ly/2YpSxj1  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Nascido em família de panificadores, farmacêutico empreende no ramo de pizzaria: 
https://bit.ly/3j1bKiT  
 
Pessoa infectada pelo coronavírus não fica imune por 3 meses, dizem EUA: 
https://bit.ly/2Ya0Y1B  
 
Farmácia não pode manipular fórmulas com derivados de cannabis, diz TRF-1: 
https://bit.ly/2CD6oe0  
 
Sanofi anuncia compra da empresa de biotecnolgia Principia Biopharma: 
https://bit.ly/3avzrMU  
 
As pesquisas com medicamentos anti-coronavírus estão atrasadas: https://bit.ly/346Kb3e  
 
Sem vacina, indústria farmacêutica investe em anticorpos: https://bit.ly/2FyfQQX  
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“Imunidade de rebanho” não pode ser a meta, dizem especialistas: https://bit.ly/3iRknvY  
 
Relógio rastreia nível de medicação em usuário: https://bit.ly/2E3P1DE  
 
Grande varejo farmacêutico fatura R$ 27 bilhões no primeiro semestre de 2020: 
https://bit.ly/2FyFkOb  
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