
Olá farmacêuticos, boa tarde! 
 
💻📱  Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
terça-feira, 17/11. 💊💉  Fiquem por dentro dos principais assuntos e iniciem a 
semana bem informados. 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Participe do Ciclo de Palestras Online voltadas ao Farmacêutico: https://bit.ly/2IBa2YV  
 
Rádio News Farma 
 
Webinar abordará Infecção por microorganismos multirresistentes 
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Saúde abre consulta pública sobre medicamento para tratamento da leucemia: 
https://bit.ly/32SZtXM  
 
Medicamento naproxeno é incorporado ao SUS para tratamento de artrite reativa: 
https://bit.ly/3nvNGGY  
 
Atualização do cadastro de doadores de medula dobrou durante a pandemia: 
https://bit.ly/3pAmYyP  
 
Evento on-line vai esclarecer dúvidas de jornalistas sobre vacinas para os adolescentes: 
https://bit.ly/3kEtv7U  
 
Ministro Eduardo Pazuello fala sobre problemas de saúde pública mundiais em reunião do 
BRICS: https://bit.ly/2IMMP63  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Diretoria da Anvisa tem primeira reunião com nova composição: https://bit.ly/2UxCtJA  
 
Aprovada submissão contínua de dados para registro de vacina: https://bit.ly/2H95F6r  
 
Confira a pauta da 21ª Reunião da Diretoria Colegiada da Anvisa: https://bit.ly/3kBlP6h  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Uma olhada nos laboratórios que respondem ao COVID-19: https://bit.ly/38XSHns  
 
Um futuro sem câncer cervical: o primeiro compromisso global para eliminar um câncer: 
https://bit.ly/2II5oI8  
 
A OMS divulga novas estimativas da carga global do câncer cervical associado ao HIV: 
https://bit.ly/2UwOBug  
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OMS anuncia programa de certificação para eliminação de gordura trans: 
https://bit.ly/38Q2hJ3  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
CNS e outras instituições intensificam campanha para que vacina contra a Covid-19 seja a 
toda população: https://bit.ly/3lJmEeA  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
UNICEF lança três minicursos sobre a educação que protege crianças e adolescentes 
contra a violência: https://bit.ly/38ROVMz  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Conass Informa n. 419/2020 – Vídeos do Conasems sobre cadastros no CNES, além de 
adesões específicas relacionadas à Atenção Básica, em especial relacionadas ao 
financiamento federal: https://bit.ly/38WzvH3  
- 
JORNAL DA USP 
 
Saúde Sem Complicações #39: Não tratar rinite pode trazer graves consequências: 
https://bit.ly/2UA6VCO  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Infecção por sarampo aumentou em 2019: https://bit.ly/3lEWSs9  
 
Acompanhe a votação em tempo real: https://bit.ly/35FRM9k  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Comissão discute andamento de ensaios clínicos da vacina Coronavac: 
https://bit.ly/32SXm6v  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Senadora Kátia Abreu é diagnosticada com covid-19: https://bit.ly/35GgJBm  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Cremer lança kit Covid em parceria com aplicativo Rappi: https://bit.ly/38PkS8j  
 
Moderna afirma que sua vacina é 94,5% eficaz, segundo análise preliminar da fase 3: 
https://bit.ly/35ATnxd  
 
Pesquisa da UFV mostra que hidroxicloroquina interage com DNA: https://bit.ly/2Kinstd  
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Amazon avança em setor de saúde com farmácia online: https://bit.ly/2UzVN8V  
 
Conselho Regional de Farmácia do MS abre concurso de níveis médio e superior: 
https://bit.ly/36LqHkm  
 
Projeto Farmácia Viva é implantado em Bragança Paulista: https://bit.ly/3f5X3tO  
- 
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