Boa tarde, farmacêuticos!

😷💉 Este é o Boletim de Notícias do CFF e também sobre setor farmacêutico desta
quinta-feira, 30/07. Mantenham-se informados. 🔬💊
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Nesta quinta-feira, 30/07, o jornal Folha de São Paulo divulgou reportagem sobre o
levantamento feito pelo Conselho Federal de Farmácia que aponta o aumento significativo
da prescrição médica de hidroxicloroquina e cloroquina no contexto da pandemia de
Sars-CoV-2: https://bit.ly/3108PQ4
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
País alcança a marca de 17 mil testes de Covid-19 por dia: https://bit.ly/310kezf
Conduta precoce nos casos de Covid-19 evita agravamento e mortes: https://bit.ly/315msxr
Laboratórios Centrais tem mais R$ 120 milhões para combate à Covid-19:
https://bit.ly/2P82sVb
Covid-19: Brasil registra 1.787.419 casos de pessoas curadas: https://bit.ly/337EYaO
Protocolo para tratamento de obesidade está aberto para consulta pública:
https://bit.ly/30ZDRaF
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Confira o calendário de reuniões da Diretoria Colegiada: https://bit.ly/3f827MM
Guilhotina Regulatória: Anvisa adota novas ações: https://bit.ly/30bRZ18
Pontos de entrada e saída de controlados são ampliados: https://bit.ly/3gdY2rz
Agrotóxicos: orientações sobre sistema Solicita: https://bit.ly/3ff5UYA
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
Vacinas contra a Covid-19: Comissão do CNS analisa dois novos estudos:
https://bit.ly/2DgJgSC
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Ações e serviços de saúde para enfrentamento da Covid-19 em pauta na assembleia do
Conass: https://bit.ly/3356u94

OPAS pede prevenção e tratamento contínuos das hepatites durante pandemia para não
interromper progresso rumo à eliminação: https://bit.ly/3jWvqWk
PORTARIA GM n. 1.862, DE 29 DE JULHO DE 2020: https://bit.ly/3hLOgxe
PORTARIA SAES Nº 564, DE 8 DE JULHO DE 2020: https://bit.ly/3ghsSQq
PORTARIA GM N. 1.863, DE 29 DE JULHO DE 2020: https://bit.ly/3ffpJzc
PORTARIA GM Nº 1.861, DE 29 DE JULHO DE 2020: https://bit.ly/3hVm37d
PORTARIA Nº 1.841, DE 28 DE JULHO DE 2020: https://bit.ly/39ErPY2
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS
Publicada portaria que aprova pagamento do custeio do programa QualifarSUS:
https://bit.ly/2CW7sKe
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Fiocruz amplia ações contra a Covid-19 nos povos indígenas: https://bit.ly/2D4YABN
Shirley Costa, coordenadora do 'Bahia Olímpica', fala sobre a participação de meninas na
ciência: https://bit.ly/31hrTcL
Fiocruz Amazônia vai atuar no controle do Aedes em Manaus: https://bit.ly/2CUeizV
Covid-19: seminário debate biossegurança e o cuidado de idosos: https://bit.ly/2XcmORC
Fiocruz Bahia será homenageada em sessão pública da Academia de Medicina da Bahia:
https://bit.ly/3jWKOlh
Agenda Jovem Fiocruz promove ciclo de debates: https://bit.ly/3jUeTlI
Seminário internacional discute o acesso a vacinas e medicamentos para Covid-19:
https://bit.ly/2DgHCAq
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS
531ª Reunião da Diretoria Colegiada: https://bit.ly/39EZYae
SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA - SBI
NOTA À IMPRENSA: https://bit.ly/3jXLKpR
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS/OMS

CEPAL e OPAS: Controlar a pandemia requer convergência e coordenação entre as
políticas de saúde, econômicas, sociais e produtivas: https://bit.ly/39HFPAl
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Projeto inclui Covid-19 entre doenças com testagem obrigatória em sangue doado:
https://bit.ly/3gi8KO6
Projeto cria programa de prevenção contra a Covid-19 em indústrias e empresas:
https://bit.ly/33eY0Mz
Deputadas lançam campanha Sinal Vermelho para a Violência contra a Mulher no DF:
https://bit.ly/338o0sS
Projeto anula resolução da Anvisa que exige receita para venda de ivermectina:
https://bit.ly/2BIoCdw
NOTÍCIAS GERAIS
Caso único, Brasil passa de 200 mortes de grávidas e puérperas por Covid-19:
https://bit.ly/2P5Jcrs
Remédio de anticorpos para covid recebe aprovação de testes no Reino Unido:
https://bit.ly/39IaNbF
Prescrição digital: validador do ITI é atualizado: https://bit.ly/2BI3bJx
'Até agora, tudo bem', diz AstraZeneca sobre testes de vacina contra covid:
https://bit.ly/3f7RSbm
Nissei atinge a marca de 20 mil testes de Covid-19 aplicados: https://bit.ly/3hWbIIb
Dois a cada três profissionais de saúde pública não foram testados, diz FGV:
https://bit.ly/3f9t3vv
TODO DIA, SEMPRE IGUAL: https://bit.ly/2BGJj9E
Prescrição médica de hidroxicloroquina aumenta 863,34% na pandemia:
https://bit.ly/2PaXYgs
Vacina da J&J: estudo mostra proteção forte em macacos com única dose:
https://bit.ly/2DoUt3h

