
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
💻📱  Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
quinta-feira, 26/11. 💊💉  Fiquem informados sobre os principais assuntos. 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Diretora da Anvisa é homenageada pelo CFF: https://bit.ly/3nX5iM8  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
MS abre consulta pública sobre medicamento para Atrofia Muscular Espinhal: 
https://bit.ly/2JgXy8N  
 
Mais de 2,4 mil profissionais tiveram período de atuação prorrogado durante a pandemia: 
https://bit.ly/2JbFVrc  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Participe do novo webinar da Anvisa sobre suplementos alimentares: https://bit.ly/3q40Vkh  
 
Vacina: Anvisa recebe documentos para submissão contínua: https://bit.ly/3fBHVVk  
 
Medicina tradicional chinesa: esclareça suas dúvidas: https://bit.ly/33jb42T  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
A OMS lança novas orientações sobre a integração da saúde mental na resposta a 
emergências radiológicas e nucleares: https://bit.ly/3fBFTVg  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
 
OMS lança novas diretrizes sobre atividade física e comportamento sedentário: 
https://bit.ly/33kfMx0  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
Vídeo da Turma da Mônica sobre sonhos e responsabilidades de meninos e meninas atinge 
1 milhão de visualizações: https://bit.ly/3o06SNq  
 
OPAS recomenda evitar viagens e grandes reuniões durante celebrações de fim de ano: 
https://bit.ly/2JkG7Uz  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
CNS pede explicações sobre estoque de exames Covid-19 no almoxarifado do Ministério da 
Saúde: https://bit.ly/3laEnL9  
- 
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CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
V Workshop Internacional sobre Uso Racional de Medicamentos: https://bit.ly/39hBi9J  
 
1ª Mostra de Experiências em Apoio Institucional da Gestão Federal do SUS: 
https://bit.ly/2HEyMyO  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/39dEfIm  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Inscrições abertas para o Hackathon Covid-19: https://bit.ly/33kEo96  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Projeto garante triagem ampliada do teste do pezinho no SUS: https://bit.ly/2Jg3FKm  
 
Deputados lançam Frente da Telessaúde: https://bit.ly/379rNXj  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Covid-19: Senado pode criar comissão para acompanhar vacina: https://bit.ly/366olgR  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Manipulação de antineoplásicos: conheça os aspectos que promovem segurança: 
https://glo.bo/37fBQKJ  
 
Ministério alerta para falta de medicamentos contra hanseníase: https://bit.ly/3mb0thO  
 
Teste rápido de farmácia pode gerar resultado falso negativo: https://bit.ly/39dGH1w  
 
AT Carreiras: Profissional de Farmácia pode por mais de 70 áreas de atuação: 
https://glo.bo/3q76ZIy  
 
Cerca de 380 acadêmicos de Farmácia realizam atividades práticas presenciais: 
https://bit.ly/2HECKrc  
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