
Conselho Federal de Farmácia: 
Boa tarde, Farmacêuticos! 
 
Este é o boletim diário de notícias criado pelo Conselho Federal de Farmácia. Diariamente 
encaminharemos por meio do Whatsapp e Telegram, as principais notícias do sistema 
CFF/CRFs e dos assuntos de interesse da profissão farmacêutica a todos os que 
espontaneamente se cadastrarem.  
 
Para participar, basta acessar o link abaixo, clicar nos banners e entrar nos grupos.  
 
Participe: https://bit.ly/2WiZMIp 
 
O WhatsApp e o Telegram funcionam para transmissão de informações. 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 direitas em nossas redes sociais - @conselhofederaldefarmacia  
 
Confira o Boletim desta terça-feira, 14/07.  
 
Continuem bem informados! 😷💊 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Pesquisadora mineira vence prêmio internacional da área da saúde: https://bit.ly/3fw1HRw  
 
Conselho Federal de Farmácia produz conteúdo educativo para público infantil: 
https://bit.ly/3erDj26  
 
Uso de medicamentos fitoterápicos requer cuidados: https://bit.ly/38YQsi2  
 
Facebook: https://bit.ly/3gKk9WI  
 
Instagram: https://bit.ly/2Oi9PsP  
 
Twitter: https://bit.ly/2Of9uXO  
- 
RÁDIO NEWSFARMA - CFF 
 
Anvisa esclarece sobre ivermectina no combate ao coronavírus: https://bit.ly/2DHhVJs  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Superintendências Estaduais de Saúde reforçam combate à Covid-19: https://bit.ly/3iY61Lk  
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Mais 146 leitos de UTI para Covid-19 habilitados no Brasil: https://bit.ly/301HJY0  
 
Covid-19: Brasil ultrapassa mais de 1 milhão de curados: https://bit.ly/32fsHRp  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Insumos farmacêuticos: publicado relatório de inspeções: https://bit.ly/2ZuAadv  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
Saiba como apoiar os refugiados durante a crise do coronavírus: https://bit.ly/3ezMT33  
 
ONU destaca liderança de mulheres no enfrentamento à crise de COVID-19: 
https://bit.ly/30fOh5M  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Covid-19: Curso de saúde mental promove aulas abertas: https://bit.ly/2Ztskkd  
 
Banco de Leite Humano usa o WhatsApp para teleorientações: https://bit.ly/2CyCqaI  
 
Pós-graduação em Medicina Tropical do IOC comemora quatro décadas: 
https://bit.ly/32fXldc  
 
Estudo identifica linhagens do SARS-CoV-2: https://bit.ly/2ZpHEhM  
 
Fiocruz identifica nova variante do vírus influenza no Brasil: https://bit.ly/2OqB7NM  
 
Mulheres modernistas desafiaram os padrões femininos do início do século 20: 
https://bit.ly/2CcXUKd  
 
Covid-19: Fiocruz dará consultoria sanitária ao TSE nas Eleições 2020: 
https://bit.ly/3enHifW  
 
Fiocruz lança Boletim Socioepidemiológico da Covid-19 nas Favelas: https://bit.ly/2OqPQrX  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
Live do CNS discutirá desenvolvimento tecnológico na Saúde: “qual a situação do Brasil?”: 
https://bit.ly/2ZrfZwS  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS 
 
Associação Brasileira de Imunizações e Unicef fazem parceria sobre importância da 
vacinação em dia: https://bit.ly/32dEEHf  
- 
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CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Saúde Mental e Covid-19: Coletivo lançará site como estratégia de enfrentamento à 
pandemia: https://bit.ly/3j0B9dd 
 
PORTARIA GM Nº 1.741, DE 13 DE JULHO DE 2020: https://bit.ly/3j1yhNc  
 
PORTARIA GM Nº 1.740, DE 10 DE JULHO DE 2020: https://bit.ly/2OmPWAC  
- 
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN 
 
Instituto Butantan busca voluntários para teste de vacina contra covid-19: 
https://bit.ly/2DGWMz4  
 
Covid 19: Plano de flexibilização malfeito pode levar a explosão de casos: 
https://bit.ly/3h1qbT4  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS 
 
ANS implementa protocolo eletrônico para envio de documentos por usuários externos: 
https://bit.ly/3fowa3I  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Comissão externa debate importância do tratamento precoce para pacientes com Covid-19: 
https://bit.ly/32hE4YQ  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Ministro da CGU defende aumento da produção de cloroquina: https://bit.ly/38W7ZqU  
 
Comissão convida ministro da Saúde para explicar distribuição de medicamentos: 
https://bit.ly/32lwBrR  
- 
NOTÍCIA GERAIS 
 
Grupo Novartis realiza ações em prol da sociedade frente à crise da Covid-19: 
https://bit.ly/3gWYSco  
 
Pesquisa reprova vermífugos e revela novos candidatos a terapia contra covid-19: 
https://bit.ly/2DEn7h3  
 
Gastos com delivery crescem mais de 94% durante a pandemia: https://bit.ly/2C0IngJ  
 
Duas vacinas experimentais contra Covid-19 recebem status de via rápida de agência dos 
EUA: https://bit.ly/2OoMLIT  
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HDT recebe medicamentos importantes para casos graves de Covid-19: 
https://bit.ly/3jcS4cG  
 
Rússia conclui testes clínicos de vacina: https://bit.ly/3fFoCJS  
 
Coop planeja abrir 11 drogarias em 2020: https://bit.ly/32h5iyV  
 
Kantar analisa impacto da pandemia nas escolhas das marcas no Brasil: 
https://bit.ly/38ULHG4  
 
Campanha da Cimed e Farmarcas doa mais de 10 toneladas em cestas básicas: 
https://bit.ly/2WkB4ay  
 
Mercados e farmácias apresentaram performance 30% melhor que outros setores: 
https://bit.ly/2Om5Yel  
 
Exposição anual da NRF muda para junho de 2021: https://bit.ly/30dNuCl  
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