
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
😷💉 Confiram o Boletim de Notícias do CFF e também sobre setor farmacêutico 
desta terça-feira, 11/08. Mantenham-se informados. 🔬💊 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Professor Edemilson Cardoso fala sobre a atuação na pesquisa: https://bit.ly/3kCmB4n  
 
Rádio News Farma 
 
Rússia vai registrar 1ª vacina do mundo nesta semana: https://bit.ly/3itX5fB  
 
Governo gastou 54% da verba destinada contra a pandemia: https://bit.ly/3inh6Vc  
 
Ministro interino da Saúde apoia medidas de afastamento social: https://bit.ly/3gMEZoB  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Pazuello defende tratamento precoce e ressalta a autonomia dos municípios e dos estados 
nas decisões do combate ao coronavírus: https://bit.ly/2DK9OvQ  
- 
*AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA* 
 
Aprovadas CPs sobre conservantes em produtos saneantes: https://bit.ly/3fICna4  
 
Guia traz novos critérios para doação de sangue: https://bit.ly/2XQgmjy  
 
Covid-19: Anvisa deve reforçar medidas em aeroportos: https://bit.ly/3itwrn8  
 
Confira as listas de recursos administrativos da Anvisa: https://bit.ly/3aeCDfS  
 
Acompanhe a 14ª Reunião Pública da Diretoria Colegiada: https://bit.ly/2Y65b6D  
 
CP aborda simplificação de registro de medicamentos: https://bit.ly/2XODnU4  
 
Vacina de Oxford: alterações no protocolo de pesquisa: https://bit.ly/3fM3n8J  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS 
 
Webinar discute intermediação de conflitos na saúde suplementar: https://bit.ly/3gMfeoF  
 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Status da vigilância ambiental para o vírus SARS-CoV-2: https://bit.ly/3h0buA5  
- 
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ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU/BR 
 
Para especialistas, gravidez não intencional e falta de acesso a contraceptivos são um dos 
impactos da pandemia: https://bit.ly/3gLxlLe  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Debate 13/08 – Atenção Primária Forte (APS): estratégia central para enfrentar os desafios 
da pandemia: https://bit.ly/31KElBI  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS 
 
Avalie o trabalho do apoiador da sua Região e dê sugestões para a Rede Colaborativa: 
https://bit.ly/2XRXoZI  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Cancelado debate sobre a disponibilidade de medicamentos para intubação: 
https://bit.ly/30MSb7G  
 
Proposta torna obrigatório exame de doenças raras em recém-nascidos: 
https://bit.ly/3gQfAuc  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Duas vacinas contra a covid-19 já são testadas em brasileiros: https://bit.ly/2DL52yd  
 
Em 14 anos da Lei Maria da Penha, números de violência doméstica ainda são alarmantes: 
https://bit.ly/3fGIjQY  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Cerca de 1,5 milhões de adultos contraíram coronavírus na cidade de São Paulo: 
https://bit.ly/33PD7rO  
 
O que se sabe sobre a vacina que a Rússia registrou contra o coronavírus e por que isso 
desperta dúvidas: https://bit.ly/3isZM10  
 
Covid-19: nas farmácias do Acre, testes positivos aumentam 106%: https://bit.ly/3iwiJ32  
 
CP aborda simplificação de registro de medicamentos: https://bit.ly/2PHGBEn  
 
Rússia batiza como 'Sputnik 5' sua vacina contra o coronavírus: https://bit.ly/2PJap3C  
 
Ultrafarma investe na expansão das unidades populares: https://bit.ly/3kyDSv0  
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CRF realiza nova live sobre a pandemia: https://bit.ly/30JonZk  
 
Mundo chega a 20 milhões de infectados por Covid-19: https://bit.ly/3gO1R7o  
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