
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
💻📱  Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
segunda-feira, 30/11. 💊💉  Fiquem informados sobre os principais assuntos. 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Fiscalização exercida pelos conselhos de Farmácia poderá ser ajustada: 
https://bit.ly/3ln1cLt  
 
Os avanços da Telemedicina e da Telessaúde no Brasil pós Covid-19: https://bit.ly/2KNreuJ  
 
Rádio News Farma 
 
CRF/MS abre concurso para 78 oportunidades de trabalho: 
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50225  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Ações estruturam a rede pública no combate à Covid-19: https://bit.ly/33umYah  
 
Saúde celebra data com foco na segurança da cirurgia oncológica: https://bit.ly/39s9JKJ  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Anvisa é aprovada para Cooperação em Inspeção Farmacêutica – PIC/S: 
https://bit.ly/2KWGRAp  
 
Anvisa inicia processo de inspeção na China: https://bit.ly/3mtpvsM  
 
Anvisa recebe quarta submissão contínua de vacina Covid-19: https://bit.ly/37jOCb4  
 
Navio petroleiro está em quarentena no Porto de Suape: https://bit.ly/2VjcS7G  
 
CGSIM publica classificação de risco de atividades econômicas: https://bit.ly/3mir6kS  
 
Brasil e Índia tratam de cooperação no setor farmacêutico: https://bit.ly/2VkVRtH  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
Boletim do CNS identifica R$ 3,4 bilhões de recursos parados para combater pandemia: 
https://bit.ly/37mJHWQ  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Planejamento Estratégico das 27 SES: Resultados e Perspectivas: https://bit.ly/39upIbw  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
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OMS pede ação revigorada para combater a malária: https://bit.ly/3qgMvx6  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
 
OPAS e Ministério da Saúde realizam treinamento para intensificar ações de vigilância 
laboratorial de sarampo e pólio no Brasil: https://bit.ly/2Vk1EQ4  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
Agências da ONU apresentam novo relatório sobre segurança alimentar e nutricional na 
América Latina e no Caribe: https://bit.ly/36nytlz  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Boletim BiblioCovid aborda os impactos da Covid-19 na população negra: 
https://bit.ly/3q8erU5  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR 
 
Prevenção é a principal medida para o combate à Covid-19: https://bit.ly/3mqXUYU  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Projeto define regras para ações nutricionais envolvendo pessoas autistas: 
https://bit.ly/39yRO5r  
 
Câmara pode votar na quarta-feira MP que libera dinheiro para vacina de Oxford contra 
Covid-19: https://bit.ly/3fPcQh7  
 
Projeto reforça papel do SUS em ações de saúde de caráter preventivo e precoce: 
https://bit.ly/3o9vnHX  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Rogério Carvalho defende congelamento de mensalidades de Planos de Saúde: 
https://bit.ly/3fOkQz3  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Adriano Silva é eleito em Joinville; partido Novo consegue eleger o primeiro prefeito da 
legenda: https://glo.bo/39t16ji  
 
Moderna planeja solicitar autorização para uso emergencial da vacina contra Covid-19 nos 
EUA e Europa nesta segunda: https://glo.bo/2JxH9go  
 
Inibidores de apetite podem alterar a libido?: https://bit.ly/3fRgWVX  
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Nutriente aumenta a capacidade física e fortalece o sistema imunológico: 
https://bit.ly/37iXe1z  
 
CEO da Catarinense Pharma será o novo prefeito de Joinville: https://bit.ly/3o7lsTc  
 
4° Meeting Nacional de Farmácia Clínica entre 30 de novembro e 16 de dezembro: 
https://bit.ly/2Vi1t7R  
 
ICP-Brasil contribui para as novas práticas no atendimento médico virtual com Validador de 
Documentos Digitais: https://bit.ly/2VgSEeq  
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