
Boa tarde, farmacêuticos 
 
Confiram o Boletim de Notícias do sistema CFF/CRFs e sobre setor farmacêutico 
desta quarta-feira, 15/07. 
 
Para contato com o CFF, lembre-se de utilizar os canais oficiais: 
 
📧 Formulário de contato: https://cff.org.br/contato.php  
☎   Telefone – 61 3878-8700 
📥 Mensagens diretas em nossas redes sociais: @conselhofederaldefarmacia  
 
Continuem bem informados! 😷💊 
- 
RÁDIO NEWSFARMA - CFF 
 
Ações educativas orientam crianças sobre uso de medicamentos: https://bit.ly/32hbxCZ  
 
Uso de plantas medicinais e fitoterápicos requer cuidados: https://bit.ly/2CyNoNs  
 
Brasileira vence prêmio por pesquisa sobre tratamento do câncer: https://bit.ly/2CxC97P  
 
Facebook: https://bit.ly/3gKk9WI  
 
Instagram: https://bit.ly/2Oi9PsP  
 
Twitter: https://bit.ly/2Of9uXO  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Covid-19: Brasil já tem mais de 1,2 milhão de curados: https://bit.ly/2CBVlBv  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Aberta seleção para cargo comissionado na Anvisa: https://bit.ly/3fzep1U  
 
Solicita: incluídas petições pós-registro de saneantes: https://bit.ly/3fvuLIB  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Plataforma disponibilizada pela Fiocruz agilizará processamento de testes de Covid-19 em 
SC: https://bit.ly/3gZmHAn  
 
Inscrições abertas para o curso de Introdução à Ciência em Animais de Laboratório: 
https://bit.ly/2DLSZAx  
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INCQS/Fiocruz passa a integrar a Rede Nacional de Laboratórios de Controle Biológico: 
https://bit.ly/2WnhHxq  
 
ONU Mulheres Brasil abre seleção para consultoria: https://bit.ly/3j7sS75  
 
Presidente da Fiocruz integra comissão da Lancet sobre Covid-19: https://bit.ly/3h0FPOh  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
Ação de solidariedade atende mais de 400 pedidos de assistência alimentar e 
medicamentos no Brasil: https://bit.ly/2DK7JzU  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS/OMS 
 
CONASS, Escolas de Saúde Pública e OPAS disponibilizam cursos virtuais sobre 
COVID-19 para gestores e profissionais de 19 estados: https://bit.ly/2Zwyss5  
 
Países das Américas unem esforços para garantir acesso às vacinas contra COVID-19: 
https://bit.ly/3j392Kl  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
OMS e UNICEF alertam para um declínio nas vacinas durante o COVID-19: 
https://bit.ly/2DKfhTg  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Conass, Escolas de Saúde Pública e OPAS disponibilizam cursos virtuais sobre COVID-19 
para gestores e profissionais de 19 estados: https://bit.ly/2CzP09x  
 
Todos os estados aderem a Ata de compras do Ministério da Saúde para medicamentos do 
kit de intubação: https://bit.ly/3j4UwBI  
 
Conass Informa n. 304/2020 – Universidade de Bolonha oferece mestrado em Políticas e 
Gestão de Serviços de Saúde: https://bit.ly/2WmhTNy  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
Comissão do CNS apresenta Cartilha dos Direitos dos Participantes de Pesquisa: 
https://bit.ly/2ZvI9aj  
 
Saúde das Mulheres em contexto de pandemia: plenária virtual do CNS reunirá controle 
social dos estados e municípios: https://bit.ly/2Or1djt  
 
O Brasil precisa da Opas: CNS adere à carta em defesa da Organização Pan-Americana da 
Saúde: https://bit.ly/2CwMgK5  
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- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAÚDE - CONASEMS 
 
Publicada portaria que estabelece pagamento por desempenho do programa Previne Brasil: 
https://bit.ly/2WogZQD  
 
Publicada portaria que credencia municípios para receberem incentivo referente aos 
Centros Comunitários: https://bit.ly/3ex4GHY  
- 
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - CONFEN 
 
Hospitais de referência para covid-19 recebem certificação do Cofen: https://bit.ly/2Ou0Qos  
 
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS - AMB 
 
Há medidas de proteção que ajudam a vítima a seguir em frente, financeiramente e 
psicologicamente, formando uma rede de apoio profissional: https://bit.ly/2Zxz0Oy  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Comissão externa discute situação da pandemia no Paraná: https://bit.ly/3h32QQS  
 
Câmara aprova nova prorrogação da suspensão de metas de prestador de serviços do 
SUS: https://bit.ly/3h1Bn1N  
 
Comissão externa discute manejo clínico em pacientes críticos de Covid-19: 
https://bit.ly/3heMwwz  
 
Câmara aprova ampliação do rol de profissionais de saúde indenizáveis por Covid-19: 
https://bit.ly/3966Lth  
 
Aprovada indenização a profissionais de saúde incapacitados pela Covid-19: 
https://bit.ly/2WpqM8W  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Indenização de R$ 50 mil a profissional de saúde vitimado pela covid-19 vai à sanção: 
https://bit.ly/38XFWaN  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Lei Federal prioriza farmacêuticos na realização de testes para Covid-19: 
https://bit.ly/2OptzuF  
 
Anvisa publica esclarecimento sobre ivermectina: https://bit.ly/3937wn4  
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Insumos farmacêuticos: publicado relatório de inspeções: https://bit.ly/3etJjap  
 
Farmacêuticos: 8 maneiras de se atualizar no novo cenário: https://bit.ly/3gXxJ92  
 
Laboratório Teuto apresenta ações de sustentabilidade: https://bit.ly/3h3avi1  
 
Diabetes afeta a rotina familiar de 80% dos pacientes brasileiros: https://bit.ly/2DDpWim  
 
Covid-19: Procon divulga pesquisa de preços de medicamentos: https://bit.ly/2Zt3zVs  
 
Novos surtos de covid forçam retomada de restrições pelo mundo: https://bit.ly/3fC004U  
 
Estudo confirma a transmissão intrauterina: https://bit.ly/2CEBoty  
- 
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