
Olá farmacêuticos, boa tarde! 
 
😷💉 Confiram o Boletim de Notícias do CFF e também sobre setor farmacêutico 
desta quarta-feira, 26/08. Mantenha-se bem informados. 🔬 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) acaba de aprovar em reunião de sua 
Diretoria Colegiada a abertura de consulta pública das minutas para atualização das RDCs 
nº 44/2009, que dispõe sobre as Boas Práticas Farmacêuticas, e a de nº 302/2005, que 
trata do Regulamento Técnico para funcionamento de Laboratórios Clínicos: 
https://bit.ly/2EHrsAv  
 
Rádio News Farma 
 
Abertas inscrições para cursos gratuitos de segurança do paciente: https://bit.ly/3jem72I  
 
Congresso sobre circulação extracorpórea será em setembro: https://bit.ly/2Qsymws  
 
Sistema Inteligente auxilia farmacêutico no ambiente hospitalar: https://bit.ly/31x4C7P  
 
Laboratório Teuto comunica recolhimento de produtos: https://bit.ly/3hxvzxQ  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Ministério da Saúde apresenta ações para aquisição de medicamentos para intubação: 
https://bit.ly/32pG93r  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Conservantes em saneantes: abertas consultas públicas: https://bit.ly/3aYBoSz  
 
Acompanhe a 16ª Reunião da Diretoria Colegiada: https://bit.ly/2Qtb21k  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Dia Internacional da Igualdade Feminina marca avanços e luta por paridade: 
https://bit.ly/3hz6e6x  
 
Casos de dengue caíram 77% com o uso do Método Wolbachia: https://bit.ly/2EAckF9  
 
Unidade de Apoio ao Diagnóstico da Covid-19 inicia atividades na Fiocruz Ceará: 
https://bit.ly/3gwuk0v  
 
Entrevista: Presidente da Fiocruz fala sobre os 35 anos da Escola Politécnica de Saúde: 
https://bit.ly/3gsBiDD  
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- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Consulta pública sobre Política Nacional de Informação e Informática em Saúde tem prazo 
prorrogado: https://bit.ly/3aYRhYZ  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Iniciativa global de erradicação da pólio aplaude região africana da OMS pela certificação 
de livre de pólio selvagem: https://bit.ly/3ljjnD9  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS 
 
Esclarecimentos sobre a suspensão do reajuste de planos de saúde: https://bit.ly/3lk5bK3  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Proposta amplia abatimento do Fies para profissional de saúde na pandemia: 
https://bit.ly/2Qoq9cz  
 
Comissão externa debate desenvolvimento de vacina russa para Covid-19: 
https://bit.ly/2EGxUYs  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Concurso da prefeitura de São Miguel de Taipu, PB, abre inscrições: https://glo.bo/2YAeU5f  
 
Covid-19: aumento na quantidade de infectados nas últimas semanas: https://bit.ly/31uZgdp  
 
Profissionais da 6ª lista de convocação da Secretaria de Estado da Saúde de SE devem 
apresentar documentos a partir desta quarta-feira: https://glo.bo/34HJkGm  
 
Prati-Donaduzzi desenvolve tecnologia para medicamento para Alzheimer: 
https://bit.ly/34zmoZU  
 
Além de vacina, AstraZeneca testa medicamento para prevenção e tratamento da Covid-19: 
https://bit.ly/2G3TPKd  
 
VISIOTT aposta na experiência internacional para investir em rastreabilidade de 
medicamentos no Brasil: https://bit.ly/3ln9Tqw  
 
AstraZeneca testa medicamento para prevenir e tratar Covid-19: https://bit.ly/3hwLL25  
 
STF afasta possibilidade de técnico em farmácia ser responsável por drogaria: 
https://bit.ly/3hvOER3  
 

https://bit.ly/3aYRhYZ
https://bit.ly/3ljjnD9
https://bit.ly/3lk5bK3
https://bit.ly/2Qoq9cz
https://bit.ly/2EGxUYs
https://glo.bo/2YAeU5f
https://bit.ly/31uZgdp
https://glo.bo/34HJkGm
https://bit.ly/34zmoZU
https://bit.ly/2G3TPKd
https://bit.ly/3ln9Tqw
https://bit.ly/3hwLL25
https://bit.ly/3hvOER3


BGE: prévia da inflação é de 0,23% em agosto: https://bit.ly/2YzLJ2k  
 
STF inicia votação sobre contrato de funcionários de Conselhos Profissionais: 
https://bit.ly/3lnaZm8  
 
Farmácia de Campo Grande é autuada por irregularidades no valor da cloroquina: 
https://bit.ly/31wvOnm  
 
Farmácia Popular: Conheça como funciona o programa que pode ser extinto pelo governo: 
https://bit.ly/3ltqHMH  
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