
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
😷💉 Este é o Boletim de Notícias do CFF e também sobre setor farmacêutico desta 
terça-feira, 28/07. Mantenham-se informados. 🔬💊 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
CFF, CFM, ITI defendem assinatura qualificada para receita digital na Anvisa: 
https://bit.ly/3hN64bB  
 
Lei sobre validade indeterminada de receitas já está valendo: https://bit.ly/2X7i1B0  
 
Farmacêutico fala sobre apoio diagnóstico no Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais: 
https://bit.ly/30XjTNN  
 
Rádio NewsFarma: 
 
Ações contra a pandemia evitaram 190 mil mortes em SP: https://bit.ly/2X6wIEp  
 
OMS: Covid-19 é a emergência mais grave já enfrentada: https://bit.ly/3g6TrYt  
 
Portugal desenvolve máscara que mata novo coronavírus: https://bit.ly/307B6oq  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Hepatites virais: vacinação e tratamento: https://bit.ly/3g9DQr5  
 
Você sabe como se prevenir das hepatites virais?: https://bit.ly/39AI1JP  
 
Brasil zera fila de tratamento de hepatites virais e garante estoque até 2021: 
https://bit.ly/339ZeIO  
 
Plataforma Localiza SUS disponibiliza dados e ações de enfrentamento à Covid-19: 
https://bit.ly/3jR7zqK  
 
Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais: https://bit.ly/304tlj0  
 
Covid-19: Brasil tem 1.634.274 de pacientes curados: https://bit.ly/39wPRnO  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Anvisa orienta sobre a realização de estudos clínicos: https://bit.ly/2P36spR  
 
Cadastro de estudo de resíduos tem novo formulário: https://bit.ly/303TjDp  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS/OMS 
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OPAS pede prevenção e tratamento contínuos das hepatites durante pandemia para não 
interromper progresso rumo à eliminação: https://bit.ly/308SRE1  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Fiocruz aprova orientações para Educação Remota Emergencial: https://bit.ly/2X4VynW  
 
HIV/Aids: Fiocruz firma parcerias para desenvolvimento e produção de antiretrovirais: 
https://bit.ly/3jNFZe2  
 
Especializações da Fiocruz passarão por processo inédito de autoavaliação: 
https://bit.ly/2X4Vvsg  
 
Castelo da Fiocruz vai ganhar novo sistema de climatização: https://bit.ly/39Awk6b  
 
Ferramenta é capaz de prever dores nas articulações causadas pela chikungunya: 
https://bit.ly/33f1LSr  
 
Encontro virtual celebra o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-americana e 
Caribenha: https://bit.ly/3g8Lz8y  
 
The Global Health Network debate as dimensões de gênero do COVID-19 em seminário 
on-line: https://bit.ly/2EsgNtz  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
Saúde Suplementar: CNS recomenda a incorporação de exames sorológicos de Covid-19 
na rede privada: https://bit.ly/2X1s22k  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
LEI Nº 14.028, DE 27 DE JULHO DE 2020: https://bit.ly/39CfdAY  
 
PORTARIA GM Nº 1.838, DE 27 DE JULHO DE 2020: https://bit.ly/30Zm9ny  
 
PORTARIA GM Nº 1.839, DE 27 DE JULHO DE 2020: https://bit.ly/2Eny9aN  
 
PORTARIA GM Nº 1.848, DE 27 DE JULHO DE 2020: https://bit.ly/30PxeaQ  
 
PORTARIA GM Nº 1.851, DE 27 DE JULHO DE 2020: https://bit.ly/39yYVbK  
 
Conass Informa n. 322/2020 – Curso de Especialização Impactos da Violência na Saúde: 
https://bit.ly/319NO5B  
 
Campanha Todos Contra a Hanseníase lança canal de podcasts: https://bit.ly/2EoS6hv  
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Curso de Especialização Impactos da Violência na Saúde: https://bit.ly/2OZg5pA  
 
Ministério da Saúde e Conass recebem o Plano Nacional de Enfrentamento à Covid-19 
elaborado por sociedades científicas e Conselho Nacional de Saúde: https://bit.ly/2BD08T5  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS 
 
Audiência Pública debate inclusão dos testes sorológicos no rol de coberturas dos planos 
de saúde: https://bit.ly/2P3z9D7  
- 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA - SBI  
 
Os colegas de nossa federada do Distrito Federal convidam para esta importante live. Será 
na próxima quarta-feira, a partir das 19h30: https://bit.ly/32YM81f  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Frente Parlamentar em Defesa da Cruz Vermelha será lançada hoje: https://bit.ly/3jPh8qb  
 
Projeto prorroga incentivo a programas de apoio à oncologia e à pessoa com deficiência: 
https://bit.ly/2P17Hps  
 
Cancelado debate sobre desenvolvimento de vacina pelo Instituto Butantan: 
https://bit.ly/3jMC15x  
 
Entra em vigor lei que retira prazo de validade de receita de medicamento durante 
pandemia: https://bit.ly/2BCRwf3  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Planos de saúde poderão ser obrigados a cobrir testes para covid-19: https://bit.ly/39z9nQJ  
 
Senadores médicos estão otimistas com vacina contra covid-19: https://bit.ly/3g8XgML  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Cientistas registram formação de coágulos no sangue de pessoas com covid-19: 
https://bit.ly/3f7OgGb  
 
Por que há vacinas injetáveis, em gotas e por via nasal - e como deve ser proteção contra 
covid-19: https://bit.ly/2X3tFwC  
 
Profissionais da saúde recebem os testes das vacina contra a Covid-19 no Brasil: 
https://bit.ly/338DQnD  
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Covid-19: governo federal reconhece estado de calamidade em Goiás: 
https://bit.ly/3hHCaW4  
 
Vulneráveis e invisíveis: a categoria que tem 4 a cada 10 testes positivos na saúde: 
https://bit.ly/332yXMM  
 
Após ser presa por exercer função de farmacêutica de forma ilegal, jovem é exonerada no 
Acre: https://glo.bo/307BR0Y  
 
Anvisa classificou ivermectina como remédio controlado para ‘coibir compra indiscriminada’: 
https://bit.ly/2X0B3sr  
 
Covid19: a rotina de uma farmacêutica no Hospital de Campanha em Aracaju: 
https://bit.ly/3g6bpdC  
 
Médico tem autonomia para prescrever tratamento contra a covid-19: https://bit.ly/2DafLBU  
 
Cegueira por glaucoma é desconhecida no Brasil, e Pfizer lança campanha de 
conscientização: https://bit.ly/3f4rhfb  
 
IPO da Pague Menos pode movimentar mais de R$ 1 bilhão: https://bit.ly/3hIhNYL  
 
Extrafarma planeja estratégias para a digitalização da rede: https://bit.ly/3jNEnB0  
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