
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
😷💉 Confiram o Boletim de Notícias do CFF e também sobre setor farmacêutico 
desta quarta-feira, 12/08. Mantenham-se informados. 🔬💊 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Processo de técnico vai a julgamento no STF com pareceres favoráveis aos conselhos: 
https://bit.ly/31NZc79  
 
Doutora em imunologia das doenças infecciosas analisa o cenário das vacinas contra a 
covid-19: https://bit.ly/2DSZDoC  
 
Rádio News Farma:  
 
Cursos a distância perdem 65 mil vagas em um ano no País: https://bit.ly/2PKSx8a  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Brasil registra 2.243.124 casos de pessoas recuperadas: https://bit.ly/30OsAuJ  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Produção dos bancos de tecidos: impacto da pandemia: https://bit.ly/3gWFFrS  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
Petição do CNS reivindica que governo mantenha legado do SUS após a pandemia: 
https://bit.ly/33Z56oG  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Participação Social: conheça as iniciativas que estão sendo criadas pela Conitec: 
https://bit.ly/3gU9zNd  
 
LEI Nº 14.035, DE 11 DE AGOSTO DE 2020: https://bit.ly/3isBiVA  
 
PORTARIA GM Nº 2.062, DE 11 DE AGOSTO DE 2020: https://bit.ly/3izEoqQ  
 
Webinário: Pessoas jovens, adolescentes e a Covid-19: https://bit.ly/3auwzQJ  
 
Rede de Bibliotecas da Fiocuz lança Boletim BiblioCovid: https://bit.ly/3kDfSXJ  
 
Equipe do Nasf tem papel fundamental junto às equipes de Estratégia Saúde da Família: 
https://bit.ly/3kCeaWD  
- 
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ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS/OMS 
 
COVID-19 ameaça controle e eliminação de doenças infecciosas nas Américas, afirma 
diretora da OPAS: https://bit.ly/3ah7V5G  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU/BRASIL 
 
OMS cita sinais de esperança no combate à pandemia de COVID-19: https://bit.ly/30MXJiq  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS 
 
Dados do setor referentes a junho/2020: https://bit.ly/2DVwZTW  
 
Parceria da ANS com o SESI reforça busca de alternativas para sustentabilidade da saúde 
suplementar: https://bit.ly/2DZEXLS  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Fórum Itaboraí apoia comunidades em práticas agroecológicas: https://bit.ly/3akCAyZ  
 
Aleitamento materno na atenção neonatal e infantil de alta complexidade: 
https://bit.ly/2Yau4y3  
 
Podcast aborda o uso de antibióticos e seus efeitos no aparelho digestivo: 
https://bit.ly/31L4yAb  
- 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA - SBI 
 
Em 2020 a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) comemora 40 anos de vida e, como 
parte desta celebração, apresenta uma nova identidade visual: https://bit.ly/2PL4wCT  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Comissão debate sobre a disponibilidade de medicamentos para intubação: 
https://bit.ly/3kDW1aY  
 
Pesquisas clínicas no contexto da pandemia serão tema de debate hoje: 
https://bit.ly/33RJCdn  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Vacina da BioNTech e Pfizer: testes preliminares mostram resposta "robusta": 
https://bit.ly/33RMWFv  
 
Coronavírus: a longa lista de possíveis sequelas da covid-19: https://bit.ly/3gRpIDc  
 

https://bit.ly/3ah7V5G
https://bit.ly/30MXJiq
https://bit.ly/2DVwZTW
https://bit.ly/2DZEXLS
https://bit.ly/3akCAyZ
https://bit.ly/2Yau4y3
https://bit.ly/31L4yAb
https://bit.ly/2PL4wCT
https://bit.ly/3kDW1aY
https://bit.ly/33RJCdn
https://bit.ly/33RMWFv
https://bit.ly/3gRpIDc


Vacina para Covid-19 da BioNTech e Pfizer induziu resposta imune “robusta” em resultados 
preliminares: https://bit.ly/3akn7zi  
 
Boehringer Ingelheim e Eli Lilly alcançam resultados primários positivos com medicamento 
para insuficiência cardíaca: https://bit.ly/30NvpME  
 
Rede Brava de farmácias entra em novo município do Paraná: https://bit.ly/31HFiek  
 
Alto contágio torna Brasil atrativo para testar vacina: https://bit.ly/31EUYPm  
 
Laboratório Teuto alcança marca de 17 produtos referência pela Anvisa: 
https://bit.ly/3akeJQa  
 
Paraná faz acordo para produzir vacina russa contra a Covid-19: https://bit.ly/2CjNp80  
 
Farmácia na Paralela deve indenizar cliente que comprou álcool em gel por preço abusivo: 
https://glo.bo/3gS0zZ0  
 
Veja aqui por que a farmácia é um ambiente seguro nessa pandemia: 
https://glo.bo/3ajGmZv  
 
Perguntas e respostas sobre a vacina russa para a Covid-19: https://bit.ly/33QZzR5  
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