
Boa noite, farmacêuticos! 
 
💻📱  Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
quarta-feira, 25/11. 💊💉  Fiquem informados sobre os principais assuntos. 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
CFF realiza penúltima reunião plenária de 2020: https://bit.ly/364lNzK  
 
Aprovada a resolução que disciplina o pagamento de anuidades em 2021: 
https://bit.ly/2V3ZUKM  
 
Manipulação de produtos para uso veterinário é tema de reunião entre CFMV e CFF: 
https://bit.ly/3l2EsAd  
 
Rádio News Farma 
 
Campanha dá dicas de saúde para caminhoneiros: https://bit.ly/3m81k2M  
 
Ministério da Saúde lança campanha de combate ao Aedes Aegypti: https://bit.ly/39eQT9Q  
 
ONU: uma em cada três mulheres já sofreram violência física: https://bit.ly/3nXeal0  
 
CFF abre acesso da plataforma Edufarma a estudantes: https://bit.ly/2V5h5eZ  
 
CFF realiza penúltima reunião plenária de 2020: https://bit.ly/2J9ZYWX  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Saúde realiza consulta pública sobre a incorporação do nusinersena para a AME tipos II e 
III: https://bit.ly/3fDJNNA  
 
Saúde abre consulta pública sobre o tratamento da psoríase: https://bit.ly/3fxeofC  
 
Saúde participa de audiência pública para esclarecer prazos de testes RT-PCR: 
https://bit.ly/2J8GX6W  
 
Doar sangue é um ato que pode salvar vidas. Seja doador!: https://bit.ly/39tLPij  
 
Saúde e CNJ celebram termo de cooperação técnica para agilizar demandas judiciais: 
https://bit.ly/365Wld8  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Webinar da Anvisa: atuação da farmacovigilância na pandemia: https://bit.ly/39kL9eP  
 
Programa de Estágio da Anvisa: inscrições abrem em 26/11: https://bit.ly/366ZERG  
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Vacina: Anvisa recebe novo pedido de submissão contínua: https://bit.ly/3fEsz2n  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Cada movimento conta para uma saúde melhor - diz OMS: https://bit.ly/2VggffD  
 
Atualização: revisão da OMS das diretrizes de manejo da dor: https://bit.ly/3q160tB  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
Boletim Conep: Brasil tem mais de 45 mil participantes de pesquisas da vacina contra 
Covid-19: https://bit.ly/3fHYaQY  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
NOTA À IMPRENSA – ESTOQUES DE TESTES RT-PCR: https://bit.ly/3q0BS1q  
 
Seminário – Planejamento Estratégico das 27 SES: Resultados e Perspectivas: 
https://bit.ly/2KD8sWV  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Legislação Diária Nacional – 25/11/2020: https://bit.ly/2HCF5D7  
 
Fiocruz prorroga prazo da Pesquisa Nacional “Análise do Processo de Trabalho da ESF na 
pandemia de Covid-19”: https://bit.ly/3m7ZdMo  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Novas formações para o controle do Aedes Aegypti: https://bit.ly/3670TjO  
 
Dengue e poliomielite são temas da edição 133 do Boletim Eletrônico de Manguinhos: 
https://bit.ly/3q5GqUu  
 
Fiocruz lança livro que mostra projetos inovadores do SUS para a saúde de idosos: 
https://bit.ly/3fyCczL  
 
Sala de Convidados debate o lugar da residência em saúde no SUS: https://bit.ly/2Jdg55Y  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Deputados cobram solução do governo para testes de Covid-19 prestes a vencer: 
https://bit.ly/3nXQkpi  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Ney Suassuna: Brasil precisa desenvolver indústria farmacêutica: https://bit.ly/3m92V8m  
 

https://bit.ly/3fEsz2n
https://bit.ly/2VggffD
https://bit.ly/3q160tB
https://bit.ly/3fHYaQY
https://bit.ly/3q0BS1q
https://bit.ly/2KD8sWV
https://bit.ly/2HCF5D7
https://bit.ly/3m7ZdMo
https://bit.ly/3670TjO
https://bit.ly/3q5GqUu
https://bit.ly/3fyCczL
https://bit.ly/2Jdg55Y
https://bit.ly/3nXQkpi
https://bit.ly/3m92V8m


Dia Nacional do Doador de Sangue marca desafios dos hemocentros na pandemia: 
https://bit.ly/3nPjCGu  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Pfizer anuncia que enviou à Anvisa dados de testes de vacina contra a Covid-19: 
https://glo.bo/367PmR7  
 
Seis hospitais públicos do Pará abrem vagas de emprego: https://glo.bo/3m7maiT  
 
Rede de farmácia oferece mais de 500 vagas no RS; saiba como se candidatar: 
https://glo.bo/2HCzyfH  
 
Farmácia da Partilha: Famílias carentes do município podem retirar medicamentos 
gratuitamente: https://bit.ly/2V43t3C  
 
Comitê define fator para ajuste de preços de medicamentos em 2021: https://bit.ly/3m89zfc  
 
Programa estadual finacia pesquisa com medicamentos anticâncer: https://bit.ly/2V5gObX  
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