Boa tarde, farmacêuticos!

😷💉Este é o Boletim de Notícias do CFF e também sobre setor farmacêutico desta
sexta-feira, 24/07. Informem-se. 🔬💊
Aproveitem o final de semana!
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF
Manual do CFF e da SBAC para suporte a laboratórios ganha versão em inglês:
https://bit.ly/3eREiZy
Entenda a portaria que torna obrigatória a notificação de resultados de testes da
Covid-19: https://bit.ly/2WRR4kJ
Rádio NewsFarma - Anvisa cria regulamentação de medicamentos para Covid-19:
https://bit.ly/32NT15r
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

Brasil registra redução de 11% nos casos de Covid-19: https://bit.ly/3g94Vuc
Covid-19: Brasil ultrapassa 1,5 milhão de curados: https://bit.ly/3hsrKcA
Mais 1.615 Centros de Atendimento da COVID-19 são credenciados: https://bit.ly/2EfZprU
Ministério da Saúde investe mais R$ 18,3 milhões para novos leitos em Hospitais de
Pequeno Porte: https://bit.ly/32RUTKw
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
SCMED migra assuntos de petição para o Sistema Solicita: https://bit.ly/2OSAiNP

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Covid-19: pesquisadores analisam os impactos do vírus na dinâmica sanguínea:
https://bit.ly/3hs7FDk
Pesquisadoras da USP criam canal para dar voz às mulheres cientistas:
https://bit.ly/32RSlf5
Fiocruz e Universidade de Aveiro lançam laboratório binacional: https://bit.ly/39rikvu
Dados do boletim InfoGripe indicam “segunda onda” de SRAG: https://bit.ly/39nWjxz
Presidência da Fiocruz lamenta o falecimento do pesquisador-emérito Zilton de Araújo
Andrade: https://bit.ly/2OV3DXQ
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU/BR
UNESCO e parceiros lançam pesquisa para avaliar como a COVID-19 está afetando o setor
cultural: https://bit.ly/3jFpzEq
Plataforma ajuda países a estabelecer estruturas legais para gerenciar pandemia:
https://bit.ly/2WSfiLI
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Dica de Leitura – Formas de adaptar os serviços de Atenção Primária à Saúde para uma
resposta mais efetiva à COVID-19: https://bit.ly/2WSvJau
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
PORTARIA GM Nº 1.792, DE 17 DE JULHO DE 2020: https://bit.ly/3jv240S
Pesquisa abarcará cerca de 1 milhão de profissionais de saúde que atuam no combate à
pandemia: https://bit.ly/2BoNirr
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS
Instituto Votorantim e banco BV selecionam municípios para receber Programa de
Telemedicina Inteligente: https://bit.ly/2CXYcEV
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE COMPLEMENTAR - ANS

ANS realiza 102ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar: https://bit.ly/2Ea1Sny
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Comissão externa de enfrentamento à Covid-19 visita Bio-Manguinhos na terça:
https://bit.ly/3jBz1c7
Projeto exige exame negativo de Covid-19 para embarque em aviões e ônibus
interestaduais: https://bit.ly/30GHi61
Projeto cria incentivos a doadores de plasma sanguíneo que já contraíram Covid-19:
https://bit.ly/2WNukCj
Projeto institui sistema nacional de informações sobre Covid-19: https://bit.ly/3hxblUn
Projeto inclui trabalhadores de escolas públicas entre os com prioridade na testagem de
Covid-19: https://bit.ly/39xwISU
SENADO FEDERAL
Brasil já enfrenta desafios com a covid-19 e pode ter uma segunda onda:
https://bit.ly/32Qrgcr
NOTÍCIAS GERAIS
Cada um com a sua: compartilhar máscara pode transmitir herpes e mais vírus:
https://bit.ly/3hwdyzj
Os detalhes do estudo brasileiro 'padrão ouro' que aponta ineficácia da cloroquina contra
covid-19: https://bit.ly/3eYXcgY
Enfermeiros poderão prescrever PrEP e PEP contra o HIV: https://bit.ly/39x3p2Q
Mulher é presa dentro de hospital no AC por exercer função de farmacêutica de forma
ilegal: https://glo.bo/3jAgqx9
Nova RDC inclui ivermectina na lista de controlados: https://bit.ly/2WPGgDl
Brasileiro vai mais à farmácia durante pandemia da Covid-19, indica pesquisa:
https://bit.ly/3fYUCJk
Coronavírus é capaz de se camuflar nas células, diz estudo: https://bit.ly/3hxrdpV
Processo para vacina pode cair de 2 anos para 6 meses, diz cientista na OMS:
https://bit.ly/3fXmA8p
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