
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
Confiram o Boletim de Notícias do CFF e sobre setor farmacêutico desta terça-feira, 
21/07.  
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Farmacêutico, envie já a sua ideia de negócio voltado às emergências em saúde 
pública e concorra: https://bit.ly/2WI41gW  
 
Farmacêutico, ajude a tornar mais seguros as bulas e os rótulos de medicamentos: 
https://bit.ly/39jrda0  
 
Facebook: https://bit.ly/3gKk9WI  
 
Instagram: https://bit.ly/2Oi9PsP  
 
Twitter: https://bit.ly/2Of9uXO  
 
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! 😷💊 
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Portaria torna obrigatória notificação de resultados de testes da Covid-19: 
https://bit.ly/2CyZJS1  
 
Ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, visita Porto Alegre para prestar apoio às 
ações contra a Covid-19: https://bit.ly/39gftoV  
 
Prorrogadas para 2 de agosto as inscrições para o Inova SVS: https://bit.ly/2OGfl8R  
 
Missão Tiriós leva suprimentos médicos, alimentos e profissionais de saúde aos indígenas 
do Norte: https://bit.ly/30waufZ  
 
Saúde repassa R$ 2,4 milhões para formação profissional em saúde da família: 
https://bit.ly/2OK3Gpn  
 
Covid-19: Brasil atinge mais de 1,4 milhão de curados: https://bit.ly/2OK1YEs  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 

https://bit.ly/2WI41gW
https://bit.ly/39jrda0
https://bit.ly/3gKk9WI
https://bit.ly/2Oi9PsP
https://bit.ly/2Of9uXO
https://cff.org.br/contato.php
https://bit.ly/2CyZJS1
https://bit.ly/39gftoV
https://bit.ly/2OGfl8R
https://bit.ly/30waufZ
https://bit.ly/2OK3Gpn
https://bit.ly/2OK1YEs


 
Autorizado novo ensaio clínico de vacinas para Covid-19: https://bit.ly/3eJpY5e  
 
Monitoramento de dispositivos médicos: aprovadas CPs: https://bit.ly/2WDZmwg  
 
Webinar: comércio internacional de produtos controlados: https://bit.ly/3jnZXMl  
 
Anvisa realiza 12ª Reunião da Diretoria Colegiada: https://bit.ly/3fQTvLF  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Live de Bio-Manguinhos discute medidas de saúde e segurança usando o lúdico (23/7): 
https://bit.ly/32EZ3Fd  
 
Doenças bacterianas e fúngicas são destaques em simpósio do Instituto Oswaldo Cruz: 
https://bit.ly/2CCaSRX  
 
Fiocruz participa de homenagem aos “430 anos” da ciência no Rio: https://bit.ly/30vK0LC  
 
Fiocruz Bahia premia melhores trabalhos de iniciação científica: https://bit.ly/3eOtLhR  
 
Fiocruz lança Boletim do Observatório Fiocruz Covid-19: https://bit.ly/3eOgGov  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Sesa firma 2º Termo de Ajuste de Cooperação Técnica com a OPAS: https://bit.ly/3g1Z0Yd  
 
Governo de Goiás repassa EPIs ao HDT para enfrentamento à Covid-19: 
https://bit.ly/2OLBx17  
 
Comissão do CNS apresenta Cartilha dos Direitos dos Participantes de Pesquisa: 
https://bit.ly/39fwWxL  
 
PORTARIA GM Nº 1.792, DE 17 DE JULHO DE 2020: https://bit.ly/2CUekr7  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
Impactos da pandemia para as pessoas com Doenças Crônicas e Patologias será tema da 
live no CNS: https://bit.ly/3eLsOqf  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAÚDE - CONASEMS 
 
Conass e Conasems fecham parceria com o “Todos pela saúde” para doação de oxímetros: 
https://bit.ly/3jsbzhq  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS 
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Monitoramento do setor: ANS divulga Boletim Covid-19 com dados até junho: 
https://bit.ly/2BoMNxC  
 
ANS promoverá encontros virtuais para debater Atenção Primária à Saúde: 
https://bit.ly/2WGl6ru  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Projeto obriga planos de saúde a cobrirem todos os testes para Covid-19: 
https://bit.ly/3jBHCM2  
 
Projeto prevê multa para empresa que não obedecer prioridades na testagem de Covid-19: 
https://bit.ly/3ePjFNJ  
 
Comissão discute realização de testes para Covid-19 por planos de saúde: 
https://bit.ly/2BftqH2  
 
Projeto visa priorizar mulheres cuidadoras de baixa renda na testagem de Covid-19: 
https://bit.ly/2WH8Gjc  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Nervos sensoriais bloqueiam a progressão do câncer, aponta pesquisa: 
https://bit.ly/2ZNNwSo  
 
Grupo irá formular estratégias de fomento da indústria farmacêutica no país: 
https://bit.ly/3jpV5Gq  
 
Farmácia do Trabalhador negocia aporte: https://glo.bo/2COJzUl  
 
Farmácia Básica Municipal de Paraíso oferta mais de 300 tipos de medicamentos: 
https://bit.ly/32BZlgd  
 
No Paraná, 28.189 pessoas recorreram aos testes de farmácia; 3.566 testaram positivo 
para Covid-19: https://bit.ly/32LNJrb  
 
Ministério do Trabalho orienta que empresas não demitam colaboradores com deficiência: 
https://bit.ly/3jsHe23  
 
O que a farmácia perde não efetuando o reajuste de medicamentos 2020?: 
https://bit.ly/3eLGthi  
 
Especialista em rastreabilidade, rfxcel amplia projetos no Brasil: https://bit.ly/3jpaCpV  
 
CRF-MT promove palestra sobre Testes Rápidos de Covid-19: https://bit.ly/2BjJ9Vz  
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