
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
😷💉 Este é o Boletim de Notícias do CFF e também sobre setor farmacêutico desta 
sexta-feira, 31/07. Mantenham-se informados. 🔬💊 
 
Aproveitem o final de semana! 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Projeto Educação em Saúde na Pediatria é aprovado Comitê de Ética em Pesquisa do 
IGESDF: https://bit.ly/30fOdE3  
 
Especialista analisa atividades da radiofarmácia hospitalar em tempos de pandemia: 
https://bit.ly/2BLNiC1  
 
Rádio News Farma 
 
Sociedade Brasileira de Infectologia alerta sobre golpe: https://bit.ly/2DpAcus  
 
Lei sobre validade indeterminada de receitas já está valendo: https://bit.ly/2DkrSMO  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Brasil tem 11.302 de leitos de UTI habilitados exclusivamente para Covid-19: 
https://bit.ly/39JzJ2l  
 
Já chegaram ao Brasil 400 ventiladores pulmonares doados pelos EUA: 
https://bit.ly/2Dkq5qU  
 
Saúde amplia apoio psicológico a profissionais de serviços essenciais: 
https://bit.ly/2PfWZLS  
 
Ministério da Saúde destina mais R$ 15,7 milhões às secretarias de Saúde: 
https://bit.ly/3ggD1MZ  
 
Covid-19: Brasil registra 1.824.095 casos de pessoas curadas: https://bit.ly/3fhgGxx  
 
Projetos do Pronon e Pronas/PCD poderão ser suspensos durante a pandemia de Covid-10: 
https://bit.ly/2PeuApz  
 
EpiSUS completa 20 anos capacitando profissionais de saúde: https://bit.ly/318mcxB  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Esclarecimento: receitas de medicamentos controlados: https://bit.ly/2ECQCjY  
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Implantação do SEI na Agência completa três anos: https://bit.ly/30i6v7y  
 
Testes de Covid-19: zerada fila de pedidos de registro: https://bit.ly/2DpooZ8  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Mensagem da Semana Mundial da Amamentação 2020: https://bit.ly/3gnscJm  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
InfoGripe divulga novo boletim: https://bit.ly/30jgVnL  
 
Presidência lamenta morte do pesquisador Luiz Rodolpho Raja Gabaglia Travassos: 
https://bit.ly/31aui8K  
 
Fiocruz lança primeira edição de informativo Radar Covid-19 Favelas: https://bit.ly/3fgWP1u  
 
Fiocruz lança relatório de gestão de riscos para patrimônio: https://bit.ly/2Xw9qYT  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU/BR 
 
VÍDEO: Tratamento para HIV e COVID-19 — dispensação para múltiplos meses: 
https://bit.ly/3ggMGU3  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
Consórcio Nordeste abre as portas para ampliar diálogo com controle social na Saúde: 
https://bit.ly/30hJods  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Presidente do Conass sugere alternativas para garantir medicamentos usados em pacientes 
de  Covid-19: https://bit.ly/3k1aeya  
 
Aula inaugural do curso piloto – Projeto Formação Pedagógica de Docentes na Fiocruz: 
https://bit.ly/30dWlVK  
 
Projetos do Pronon e Pronas/PCD poderão ser suspensos durante a pandemia de Covid-10: 
https://bit.ly/3jWGMcM  
 
Conass e CGU estabelecem parceria para programas educativos de formação de 
profissionais no controle interno: https://bit.ly/39JTcju  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS 
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CIT debate pautas relacionadas a Covid-19 e comemora avanço dos números do Previne 
Brasil: https://bit.ly/3gj68zd  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Secretaria da Mulher promove debate sobre inclusão de mulheres na resposta à Covid-19: 
https://bit.ly/318wVYT  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
PRF apreende quase 30 mil comprimidos de ivermectina na Bahia: https://bit.ly/2Xwbm3B  
 
Lucro líquido da farmacêutica MSD sobe 12% no 2º trimestre, para US$ 3 bi: 
https://glo.bo/2Xcugfm  
 
Resultados da vacina da AstraZeneca seguem positivos: https://bit.ly/3k0igHV  
 
'Pode acontecer com você': o que levou pacientes de covid-19 a transplante duplo de 
pulmão: https://bit.ly/2PeyoY8  
 
Publicidade farmacêutica na pandemia: o que pode e o que não pode?: https://bit.ly/313nSIx  
 
Gigante de cigarros espera autorização para testar vacina contra covid à base de tabaco: 
https://bit.ly/2DkzrD2  
 
Quem são as pessoas sob maior risco de se infectar com sífilis no Brasil?: 
https://bit.ly/2D4l06c  
 
Máscara que mata novo coronavírus é desenvolvida em Portugal: https://bit.ly/33jw9uV  
 
Aprenda o que dá para fazer em casa para aliviar os sintomas da psoríase: 
https://bit.ly/39LaNHV  
 
Vendas online dobram e levam farmácias para marketplaces: https://bit.ly/2D4qyxy  
 
Marcos Pontes será voluntário de testes de medicamento contra covid-19: 
https://bit.ly/3ggrKMV  
 
Academia NC Talks promove evento de desenvolvimento para o varejo farmacêutico: 
https://bit.ly/33d8bkP  
- 
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