
Olá farmacêuticos, boa noite! 
 
😷💉 Confiram o Boletim de Notícias do CFF e também sobre setor farmacêutico 
desta sexta-feira, 28/08. Mantenha-se bem informados. Aproveitem o final de semana 
🔬 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
CFF realiza 494ª Reunião Plenária, em Brasília: https://bit.ly/32txQ6E  
 
Rádio News Farma 
 
Farmacêuticos comemoram decisão pela presença deles em farmácias: 
https://bit.ly/2EOR0M7  
 
Pesquisadores brasileiros desenvolvem produto contra obesidade: https://bit.ly/3gzvbNP  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
MS publica informações técnico-científicas sobre o Uso Racional de Medicamentos: 
https://bit.ly/31B75hq  
 
Ações fortalecem o Brasil no combate à pandemia: https://bit.ly/32ydwBb  
 
Sarampo: prorrogada até 31 de outubro vacinação de adultos de 20 a 49 anos: 
https://bit.ly/2YJ0lfO  
 
SUS amplia idade para transplante de células-tronco para doenças sanguíneas em idosos: 
https://bit.ly/34K1OX4  
 
Ministério da Saúde e Associação Brasileira de Psiquiatria firmam acordo de cooperação 
técnica: https://bit.ly/2YJ6rfU  
 
Ministério da Saúde publica portaria para garantir segurança jurídica em casos de 
interrupção de gravidez: https://bit.ly/34GR8Z0  
 
“O Brasil Conta Comigo – Profissionais da Saúde” agora em novo link de acesso: 
https://bit.ly/34FXxUs  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Anvisa participa do Fórum de CEOs Índia-Brasil: https://bit.ly/3lDlB0m  
 
Produtos biológicos: publicados atos normativos: https://bit.ly/31zFvkO  
 
Transformação digital da Anvisa: convocação: https://bit.ly/2ErAFxn  
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Serviços de saúde: aprovadas consultas públicas: https://bit.ly/2ErAW3p  
 
Realizadas novas reuniões sobre vacina contra Covid-19: https://bit.ly/3hEUZtq  
 
MDSAP: novos códigos de assunto no Solicita: https://bit.ly/31CdzfY  
 
Prorrogado prazo para adequação à RDC de Biovigilância: https://bit.ly/3b3Ha5k  
 
Webinar aborda novidades no VigiMed: https://bit.ly/2YKDws3  
 
Farmácias de manipulação: perguntas e respostas: https://bit.ly/2G4MGcl  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Máscaras caseiras colorem rostos, mas não são enfeites. Veja como usá-las corretamente: 
https://bit.ly/3jox3Lb  
 
InfoGripe: números continuam muito acima do nível muito alto: https://bit.ly/32xG91z  
 
Covid-19 impacta tratamento de pacientes com HIV e HTLV: https://bit.ly/3hHz8lc  
 
Ensp/Fiocruz celebra 66 anos com debates sobre desafios e caminhos da saúde em tempos 
de pandemia: https://bit.ly/3hE7SUl  
 
Covid-19: boletim mostra que números de óbitos e casos ainda são altos: 
https://bit.ly/2YJ5gNO  
 
Covid-19: Oxford e Fiocruz debatem detalhes sobre a vacina: https://bit.ly/2QzHuzb  
 
Rede PMA encerra edital iniciado em 2015: https://bit.ly/3lsoalM  
 
Fiocruz divulga nota sobre prisão do pesquisador Eduardo Hage: https://bit.ly/34JhLMY  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Dia Mundial da Saúde Mental: uma oportunidade para dar o pontapé inicial em uma grande 
escala de investimentos em saúde mental: https://bit.ly/2YHmcUE  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS/OMS 
 
Diretora da OPAS pede aos líderes do PROSUL que participem de mecanismo para 
acelerar acesso às vacinas contra COVID-19: https://bit.ly/3hQaj6k  
 
Artistas visuais latinos se reúnem para contribuir criativamente com campanhas da OPAS 
sobre COVID-19: https://bit.ly/2DcE2HQ  
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- 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS 
 
Perguntas & Respostas sobre a suspensão de reajustes de planos de saúde: 
https://bit.ly/3gEmrpZ  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
Consulta pública: prorrogado até 31/08 o prazo para enviar contribuições para a Política 
Nacional de Informação e Informática em Saúde: https://bit.ly/2EJExJI  
- 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA - SBI 
 
Pesquisa sobre reinfecção no Brasil: https://bit.ly/2EGKtTY  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Câmara promove encontro com embaixadores para debater perspectivas de vacinas contra 
a Covid-19: https://bit.ly/2YM0kaZ  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Senado Federal aprova LGPD, que entra em vigor em até 15 dias: https://bit.ly/31BfpOc  
 
Anvisa e Fiocruz discutem registro de vacina contra Covid-19: https://bit.ly/3jpzz3X  
 
Farmarcas desenvolve Código de Conduta e canais de compliance: https://bit.ly/2EEdnnP  
 
Semana do Brasil 2020 deve reaquecer vendas no varejo: https://bit.ly/3b5G5tG  
 
VISIOTT quer expandir operações no Brasil: https://bit.ly/34IA3OD  
 
Setor reage contra o possível fim do Farmácia Popular: https://bit.ly/34HmbE5  
 
Encontrada forma de deter reprodução do coronavírus com vitamina: https://bit.ly/31BgghS  
 
Rede aposta em farmácia itinerante para superar crise da pandemia: https://bit.ly/3ls0RIB  
 
Bahia terá o primeiro laboratório para produzir insulina no país: https://bit.ly/32Db3p0  
 
Farmacêutico é denunciado por fazer acupuntura e aplicar toxina botulínica em pacientes de 
RO: https://glo.bo/3b87pYj  
 
Inscrições para concurso da prefeitura de Tenório, PB, são reabertas: https://glo.bo/3jrUbsu  
- 
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