
Boa noite, farmacêuticos! 
 
Este é o Boletim de Notícias do CFF e sobre setor farmacêutico desta quinta-feira, 
23/07. 
 
Continuem informados! 😷💊 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Medicamentos relacionados à Covid-19 têm resolução específica a partir de hoje: 
https://bit.ly/39ofxD3  
 
Farmacêuticos realizam simpósio virtual de Farmácia Veterinária: https://bit.ly/32ODa6y  
 
Atuação da equipe de farmácia clínica ajuda a reduzir necessidade de uso de EPIs: 
https://bit.ly/32Tg1QB  
 
Rádio NewsFarma - Vacinação: método de imunização já erradicou doenças graves: 
http://www.newsfarma.com.br/cff/not/49876 | Simpósio sobre farmácia veterinária será 
realizado em setembro: https://bit.ly/39qOsiz  
 
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 
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Em visita ao Paraná, ministro interino da Saúde oferta apoio às ações contra o coronavírus: 
https://bit.ly/30FuNHV  
 
Municípios receberão até R$ 500 milhões por desempenho nos serviços da Atenção 
Primária: https://bit.ly/2ZUceR3  
 
Ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, visita Curitiba para prestar apoio às ações 
contra a Covid-19: https://bit.ly/3hvWKbT  
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Ministério da Saúde prepara apoio e fomento a pesquisas e ensino nos Institutos Federais: 
https://bit.ly/32NL5Rq  
 
Ministério da Saúde reforça orientações para microeliminação da hepatite C em clínicas de 
hemodiálise: https://bit.ly/2OONKlJ  
 
Em visita a Santa Catarina, ministro interino da Saúde oferta apoio às ações contra a 
Covid-19 no estado: https://bit.ly/2WNNnwk  
 
Covid-19: Brasil ultrapassa 1,5 milhão de curados: https://bit.ly/3eUntxd  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Estabelecido controle de medicamentos durante pandemia: https://bit.ly/2ORx50U  
 
Rotulagem e bula de medicamentos: excepcionalidades: https://bit.ly/2OQoFHd  
 
Caixa postal do Solicita: acesso normalizado para LI: https://bit.ly/32OwUMc  
 
Secretaria da Diretoria Colegiada em manutenção predial: https://bit.ly/32PMJSU  
 
Aprovada proposta de RDC sobre alisantes e onduladores: https://bit.ly/2WQRwzo  
 
Solicita completa um ano com boa avaliação dos usuários: https://bit.ly/3hxBaUv  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
2 ª live atualização do tratamento para paciente grave da Covid-19 – como tratamos: 
https://bit.ly/3eRoFB9  
 
RN é o terceiro estado do Brasil com maior número de leitos de UTI Covid-19: 
https://bit.ly/39moVaa  
 
Fiocruz analisa condições de trabalho dos profissionais de saúde na linha de frente da 
Covid-19: https://bit.ly/3fUUb2G  
 
Pesquisa abarcará cerca de 1 milhão de profissionais de saúde que atuam no combate à 
pandemia: https://bit.ly/2BoNirr  
 
RDC ANVISA Nº 400, DE 21 DE JULHO DE 2020: https://bit.ly/30yf9Oc  
 
RDC ANVISA Nº 405, DE 22 DE JULHO DE 2020: https://bit.ly/3juvEDM  
 
PORTARIA GM Nº 1.812, DE 22 DE JULHO DE 2020: https://bit.ly/30IaBF1  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
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CNS e reitor da Universidade Federal de Pelotas se reúnem para reforçar importância de 
pesquisa: https://bit.ly/3f1C3Db  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Reciis divulga chamada de trabalhos para o dossiê comunicação, saúde e crises globais: 
https://bit.ly/3jxvsDD  
 
MonitoraCovid-19: nota técnica alerta para riscos na volta às aulas: https://bit.ly/2Cyk229  
 
Coronavírus e Mercado Cultural em debate no Sala de Convidados desta quinta: 
https://bit.ly/3hyzt9j  
 
Documento da Fiocruz considera prematuro retorno às atividades escolares: 
https://bit.ly/30CzNgp  
- 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA - SBI 
 
O Ministério da Saúde prorrogou até o dia 31 de agosto a quarta fase da Campanha de 
Vacinação Contra o Sarampo. Esta etapa é voltada para adultos de 20 a 49 anos: 
https://bit.ly/30ElsA7  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
UNICEF inclui cartilha sobre saúde menstrual em kits distribuídos às famílias em situação 
de vulnerabilidade: https://bit.ly/3jyfERm  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS 
 
Reunião da Câmara de Saúde Suplementar: https://bit.ly/3eTKb8z  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Senado analisa projeto que obriga planos de saúde a cobrir testes do coronavírus: 
https://bit.ly/3jyqKG0  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Brasil lidera cenário de estabilidade da pandemia na América Latina: https://bit.ly/2CwIqRK  
 
Roche inicia carreta itinerante para doação de sangue em São Paulo: https://bit.ly/3jxGadk  
 
Mobilização defende PEC que reduz tributos em medicamentos: https://bit.ly/3eTKYX5  
 
Corrida por vacina tem 10 países e 24 imunizantes em testes: https://bit.ly/2D36dIx  
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Japão aprova dois medicamentos para tratar Covid-19: https://bit.ly/2OP3Dsn  
 
Compra dos EUA acirra receios sobre futura vacina: https://bit.ly/2E4VkGK  
 
Guedes quer que empresários façam campanha pela nova CPMF: https://bit.ly/2OMB7I3  
 
Covid-19: novo tratamento com aerossol pode reduzir mortes: https://bit.ly/2WO2PZm  
 
Apenas um sinal na mão e a vida de uma vítima de violência doméstica pode ser salva: 
https://bit.ly/32N8SB9  
 
Estudo identifica enzima-chave para o desenvolvimento de doenças autoimunes: 
https://bit.ly/2ZQC1cO  
 
Imunidade de longo prazo ainda é incógnita na vacina de Oxford: https://bit.ly/2WKGA6z  
 
Hidroxicloroquina é ineficaz para covid-19, diz maior estudo brasileiro: https://bit.ly/2ZV3xGc  
 
Assim como cloroquina, ivermectina só é vendida com retenção de receita: 
https://bit.ly/2BubVmC  
- 
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