
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
Confiram o Boletim de Notícias do CFF e sobre setor farmacêutico desta quarta-feira, 
22/07. 
 
Fiquem informados! 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Anvisa avança na regulamentação sobre receita digital: https://bit.ly/30Dzv8S  
 
CFF entrevista farmacêutica que participa de testes com vacina chinesa no Brasil: 
https://bit.ly/32MRnAT  
 
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 
 
Ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, visita Florianópolis para prestar apoio às 
ações contra a Covid-19: https://bit.ly/39grpaj  
 
Covid-19: Brasil ultrapassa 1,4 milhão de curados: https://bit.ly/32JQx7W  
 
Centro de Atendimento no Rio faz diagnóstico e tratamento precoce da Covid-19: 
https://bit.ly/3hi7LNU  
 
Em visita à Porto Alegre, ministro interino da Saúde oferta apoio às ações contra a Covid-19 
no estado: https://bit.ly/30ALx2T  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Orientação sobre mudança no cumprimento de exigência: https://bit.ly/2CurN9j  
 
Confira dados da consulta sobre simplificação de normas: https://bit.ly/3jscSwN  
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Aberta CP sobre esgotamento de estoque de produtos: https://bit.ly/3hwd7W1  
 
Nutrição enteral: aprovada inclusão de novos compostos: https://bit.ly/3eYasTn  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Novo Laboratório de Direito COVID-19 para fornecer informações legais vitais e suporte 
para a resposta global ao COVID-19: https://bit.ly/39jRXr2  
- 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA - SBI 
 
Estudo publicado na "Nature Neuroscience"por cientistas do Brasil, da Argentina e dos EUA 
conseguiu bloquear a ação dos vírus da Zika em camundongos adultos, protegendo seus 
fetos da ação sobre a formação cerebral (microcefalia): https://bit.ly/3jusSP2  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Campanha ´Se liga no Corona! lança áudios informativos com lideranças religiosas: 
https://bit.ly/2WIqZnN  
 
Editora Fiocruz participa de feira virtual de livros em simpósio sobre saúde pública: 
https://bit.ly/3huG3xh  
 
Fiocruz analisa condições de trabalho dos profissionais de saúde na linha de frente da 
Covid-19: https://bit.ly/2WLxNkD  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS/OMS 
 
Três em cada 10 pessoas nas Américas correm maior risco de COVID-19 grave devido a 
condições de saúde pré-existentes: https://bit.ly/32K9rLS  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Palestra informativa sobre o Mestrado em Políticas de Saúde e Gestão da Europa – 
América Latina: https://bit.ly/30zpNEI  
 
PORTARIA GM Nº 1.797, DE 21 DE JULHO DE 2020: https://bit.ly/2WNyTMK  
 
DECRETO Nº 10.434, DE 21 DE JULHO DE 2020: https://bit.ly/3hufSHl  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Câmara quer decisão da ANS sobre cobertura de teste sorológico de Covid por planos de 
saúde: https://bit.ly/2CCdjUK  
- 
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SENADO FEDERAL 
 
Senadores pedem providências contra ataques a infectologistas: https://bit.ly/3fMoTee  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
MPF quer obrigar estados a oferecer cloroquina, mas juiz nega 1ª liminar: 
https://bit.ly/39hnrOs  
 
Novo exame de sangue detecta 5 tipos de câncer precocemente: https://bit.ly/2ZNMVQo  
 
Empresa pede autorização para testar medicamento contra covid-19 no Brasil: 
https://bit.ly/39qFiTq  
 
Antigripal da Glenmark se mostra promissor em estágio avançado de covid-19: 
https://bit.ly/3jxC1Gj  
 
Coronavírus: após distribuir ivermectina, como está a situação de Itajaí?: 
https://bit.ly/32MEgQa  
 
Merck e The Green Hub anunciam parceria para ampliar conhecimento científico de 
cannabis no Brasil: https://bit.ly/39gUEtB  
 
Farmacêuticos deverão ter assinatura digital para dispensar receituário eletrônico de 
controlados: https://bit.ly/2ZNTNNU  
 
Consumidores de farmácia estão mais confiantes em comprar online: https://bit.ly/39juLsT  
 
Como tomar anticoncepcionais: https://bit.ly/39ld6RW  
 
Ivermectina: o que a ciência diz sobre a 'nova cloroquina': https://bit.ly/3hq6R1N  
 
Hidroxicloroquina tem efeito em macacos, mas não em humanos, diz estudo: 
https://bit.ly/2OPedzQ  
- 
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