
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
😷💉 Este é o Boletim de Notícias do CFF e também sobre setor farmacêutico desta 
segunda-feira, 03/08. Comecem a semana bem informados. 🔬💊 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
O SUS é o caminho: https://cutt.ly/JdnGXEB  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
População pode participar com sugestões para atualização do protocolo de Miastenia 
Gravis: https://cutt.ly/ldm10n8  
 
Covid-19: Brasil registra 1.883.677 casos de pessoas curadas: https://cutt.ly/DdnFFju  
 
Ministro da saúde faz teleconferência com entidades médicas para debater ações de 
enfrentamento à Covid-19: https://cutt.ly/odnFmb9  
 
Fiocruz e AstraZeneca alinham detalhes para produção de vacina: https://cutt.ly/3dnFZOL  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Boas práticas: orientação para renovação de certificado: https://cutt.ly/idnHhXz  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Comitê de Emergência COVID-19 destaca necessidade de esforços de resposta a longo 
prazo: https://cutt.ly/VdnLq5W  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS/OMS 
 
OPAS organiza com município de São Paulo treinamento para atender mulheres em 
situação de violência durante pandemia de COVID-19: https://cutt.ly/pdnL5AC  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
PrInt Fiocruz-Capes reabre dois editais de mobilidade acadêmica para o exterior: 
https://cutt.ly/Hdm0heh  
 
Fiocruz e AstraZeneca alinham detalhes para produção de vacina para Covid-19: 
https://cutt.ly/qdnXWgg  
 
Núcleo de Estudos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro inicia seminários sobre 
gênero: https://cutt.ly/xdnCkQ8  
- 
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CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS 
 
Conexão à internet chega às unidades de saúde da APS: https://cutt.ly/fdn9sVD  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Conass lança painel sobre excesso de mortalidade: https://cutt.ly/edn0ACH  
 
Projeto Covida atende mais de 3.500 pessoas durante pandemia de Covid-19: 
https://cutt.ly/edn0MzV  
 
Um novo SUS é possível? A resposta é sim!: https://cutt.ly/mdn2wbM  
 
Fiocruz e AstraZeneca alinham detalhes para produção de vacina para Covid-19: 
https://cutt.ly/Zdn2shi  
 
Parnaíba vai ganhar unidade pós Covid-19 em centro de reabilitação: 
https://cutt.ly/ydn2QXD  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS 
 
Semana Mundial da Amamentação reforça importância do leite materno para a saúde dos 
bebês: https://cutt.ly/Jdm0BDk  
- 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA - SBI 
 
O uso correto da máscara, cobrindo boca e nariz, é capaz de proteger não apenas quem a 
usa, como também as pessoas próximas: https://cutt.ly/Cdm3NDA  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Comissão externa discute plano nacional de enfrentamento à pandemia: 
https://cutt.ly/Ddm2QWj  
 
Congresso será iluminado de dourado para comemorar Dia Mundial da Amamentação: 
https://cutt.ly/ydn6xI7  
- 
SENADO FEDERAL 
 
DataSenado: população apoia projetos em resposta à covid-19: https://cutt.ly/kdm241e  
 
Proposta prevê remuneração integral para os médicos afastados por causa da covid-19: 
https://cutt.ly/Edm9iq4  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
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Mal de Alzheimer: pesquisadores desenvolvem exame de sangue que pode antecipar 
diagnóstico: https://cutt.ly/9dmyyOi  
 
Covid-19: Teste de vacina pode ser afetado por falta de infectados na China: 
https://cutt.ly/SdnVKUZ  
 
Fantástico divulga trabalho de farmacêutico louveirense sobre Alzheimer: 
https://cutt.ly/Gdmyhdz  
 
Genoma Lab amplia lançamentos no Brasil para atender demandas de consumidores: 
https://cutt.ly/5dn3PTt  
 
Coronavírus: estudo brasileiro avalia potencial do uso de quatro drogas no tratamento da 
covid-19: https://cutt.ly/1dnNEGq  
 
Pandemia: farmácias e drogarias foram os pequenos negócios que mais negociaram 
aluguel: https://cutt.ly/tdn8hE6  
 
O que aprendi como voluntário de vacina de Oxford: https://cutt.ly/TdnN5uY  
 
Gestão em farmácias: saiba como melhorar desempenho nos negócios: 
https://cutt.ly/Ddn8HAh  
 
A 'legalização silenciosa' da maconha medicinal no Brasil: https://cutt.ly/EdnMuYq  
 
Farmácia Central prioriza atendimento por agendamento em Divinópolis: 
https://cutt.ly/wdn7juf  
 
Para OMS, situação no Brasil na pandemia 'continua a ser de muita preocupação': 
https://cutt.ly/bdn0ami  
 
BNDES terá mais recursos para recuperação de resíduos sólidos: https://cutt.ly/Odn7BWw  
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