
Olá farmacêuticos, boa tarde! 
 
😷💉 Confiram o Boletim de Notícias do CFF e também sobre setor farmacêutico 
desta segunda-feira, 31/08. Mantenha-se bem informados. 🔬 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
FIP realiza pesquisa sobre Saúde Digital na Educação Farmacêutica: https://bit.ly/32L6WaR  
 
Rádio News Farma 
 
MP sobre receitas eletrônicas mobiliza farmacêuticos: https://bit.ly/3hLcWXj  
 
Podcast #8: confira as notícias da semana: https://bit.ly/34QffVa  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Não espere: procure atendimento imediatamente aos primeiros sintomas de Covid-19: 
https://bit.ly/31GkepE  
 
Projeto Saúde em Nossas Mãos salva 2.199 vidas em dois anos: https://bit.ly/3hY7D77  
 
Ministério da Saúde divulga edital para processo seletivo simplificado para unidades 
hospitalares do Rio de Janeiro: https://bit.ly/2ER0I0u  
 
Brasil e Dinamarca assinam acordo de cooperação para aperfeiçoar o atendimento e reduzir 
custos na saúde pública: https://bit.ly/32JqgVR  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Anvisa lança novos serviços no Gov.br: https://bit.ly/31HQb0E  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
ONU Brasil disponibiliza 525 vídeos sobre igualdade de gênero: https://bit.ly/34PhBUg  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Na pesquisa global de pulso da OMS, 90% dos países relatam interrupções em serviços 
essenciais de saúde desde a pandemia de COVID-19: https://bit.ly/32FfqjJ  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS/OMS 
 
OPAS finaliza troca de experiências na resposta contra a COVID-19 no Maranhão: 
https://bit.ly/2YPCdrT  
- 
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CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
PORTARIA GM Nº 2.298, DE 27 DE AGOSTO DE 2020(*): https://bit.ly/3gMco27  
 
PORTARIA GM Nº 2.305, DE 28 DE AGOSTO DE 2020: https://bit.ly/2ESw07e  
 
PORTARIA GM Nº 2.306, DE 28 DE AGOSTO DE 2020: https://bit.ly/34LsQNH  
 
PORTARIA SAPS Nº 47, DE 28 DE AGOSTO DE 2020: https://bit.ly/32GhLe5  
 
Durante debate virtual, Carlos Lula faz entrega simbólica de oxímetros para população 
indígena: https://bit.ly/3lBEa4Q  
 
Dia do Nutricionista: profissionais explicam relevância do trabalho durante a pandemia da 
Covid-19: https://bit.ly/2EGC8zU  
 
Lacen-PE quadruplica processamento de exames: https://bit.ly/32MHtxM  
 
PORTARIA SAES Nº 804, DE 25 DE AGOSTO DE 2020: https://bit.ly/3jvaB3g  
 
PORTARIA GM Nº 2.298, DE 27 DE AGOSTO DE 2020: https://bit.ly/3gHrCp6  
 
PORTARIA GM Nº 2.282, DE 27 DE AGOSTO DE 2020: https://bit.ly/34PlatC  
- 
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN 
 
União Brasileira de Mulheres apoia suspensão da portaria MS 2282: https://bit.ly/2EK9vBL  
 
Editorial do Estadão destaca pressão sobre o SUS: https://bit.ly/2GegByZ  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Em paróquia de SP, substância proibida é indicada para cura do coronavírus em até dois 
dias: https://bit.ly/2GeREn5  
 
'Fazenda' de freezers? Entenda a logística por trás da vacina da covid-19: 
https://bit.ly/3bd1Sjl  
 
Anvisa acelerará burocracia para vacina, diz diretor do Instituto Butantan: 
https://bit.ly/3bd3Cc9  
 
Cidades que seguraram covid no país têm queda de anticorpos na população: 
https://bit.ly/3gK9xXh  
 
Prati-Donaduzzi desenvolve tecnologia para produção de medicamento para Alzheimer: 
https://bit.ly/3hL1qey  
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Nestlé compra biofarmacêutica americana avaliada em US$ 2,6 bilhões: 
https://bit.ly/3jt74SY  
 
Redes da Febrafar têm alta de 18,3% em 12 meses: https://bit.ly/3be0uwL  
 
Ultrafarma investe em novo CD e construção de fábrica de vitaminas: https://bit.ly/2QSJNOd  
 
A quarentena e o aumento no consumo de ansiolíticos: https://bit.ly/3jsS2MY  
 
Hospital de Campanha de Prainha é vistoriado pelo MPPA, que acompanha serviços da 
unidade: https://glo.bo/3jIygxl  
 
UFRN publica edital para formar cadastro de reserva com salários de até R$ 6,2 mil: 
https://glo.bo/3gF82K0  
 
Quatro farmacêuticas entre as 100 companhias mais inovadoras do país: 
https://bit.ly/3lAQZMU  
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