
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
💻📱 Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
quarta-feira, 02/12.  💊💉  Fiquem informados sobre os principais assuntos. 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Inscrições abertas para o evento virtual "Farmácia na Era da Disrupção": https://bit.ly/3ly1hfi  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Ministério da Saúde realiza evento internacional para profissionais de saúde: 
https://bit.ly/3mwt9lC  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Concluído terceiro dia de inspeção na China: https://bit.ly/39EJa5d  
 
Anvisa seleciona consultor para assessoramento em OKR: https://bit.ly/3mzo0ZQ  
 
Webinar: como participar da nova Agenda Regulatória da Anvisa: https://bit.ly/33BcMwJ  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
ARTIGO: “Assistência farmacêutica e vigilância em saúde, elementos centrais no SUS”, por 
Ronald dos Santos, Debora Melecchi e Jorge Bermudez: https://bit.ly/2L19BYD  
 
CNS vai debater racismo, desigualdades e repercussões nos sofrimentos psíquicos da 
população negra: https://bit.ly/2VqPvc7  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Seminário aborda experiências internacionais no combate à Covid-19: https://bit.ly/2JBD76u  
 
II Fórum Internacional de Gestão de Políticas de Saúde Informadas por Evidências: 
https://bit.ly/2Jske6m  
 
I Seminário Nacional do Conass e Conasems: O protagonismo do SUS no enfrentamento 
da pandemia: https://bit.ly/3g6MFTm  
 
Simpósio Internacional de Gestão do Trabalho em Saúde e Workshop Modelos de Projeção 
de Recursos Humanos em Saúde: https://bit.ly/2Jw2Ayq  
 
Hospital Sírio-Libanês lança Manual de Cuidados Paliativos no SUS: https://bit.ly/2KVZwMt  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/37qGpBY  

https://bit.ly/3ly1hfi
https://bit.ly/3mwt9lC
https://bit.ly/39EJa5d
https://bit.ly/3mzo0ZQ
https://bit.ly/33BcMwJ
https://bit.ly/2L19BYD
https://bit.ly/2VqPvc7
https://bit.ly/2JBD76u
https://bit.ly/2Jske6m
https://bit.ly/3g6MFTm
https://bit.ly/2Jw2Ayq
https://bit.ly/2KVZwMt
https://bit.ly/37qGpBY


- 
JORNAL DA USP 
 
USP disponibiliza teste para diagnosticar covid-19 pela saliva: https://bit.ly/37s5PPx  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Novo kit de ferramentas visa melhorar a vigilância global de defeitos congênitos: 
https://bit.ly/33DArfN  
 
A OMS lança o aplicativo COVID-19 para atualizações confiáveis e oportunas: 
https://bit.ly/3mvq3hL  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
HIV/Aids: telemedicina garante a continuidade da profilaxia pré-exposição: 
https://bit.ly/37qRDX3  
 
Doenças sexualmente transmissíveis e Covid-19 em destaque na programação da 
VideoSaúde: https://bit.ly/2JDf7zU  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Câmara pode votar hoje MP que libera dinheiro para vacina de Oxford contra Covid-19: 
https://bit.ly/36vcQj7  
 
SENADO FEDERAL 
 
Testes de covid que vencem em dezembro terão validade renovada, diz Pazuello: 
https://bit.ly/36sSV4y  
 
Senadores participam do Dia Mundial de Combate à Aids: https://bit.ly/37zeC2m  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Brasil recebeu executivos, mas não comprou vacina que será utilizada no Reino Unido: 
https://bit.ly/33CgFRW  
 
Reino Unido aprova vacina da Pfizer e BioNTech e anuncia que iniciará aplicação na 
próxima semana: https://glo.bo/2L0drRQ  
 
Estudantes do curso de Farmácia fazem estágio em laboratório da FMABC para análise de 
exames de Covid-19: https://bit.ly/39NBGgz  
 
Medicamento contra HIV adaptado para crianças ficará 10 vezes mais barato: 
https://bit.ly/2Jt0G1H  
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Pfizer e Moderna pedem autorização para uso de vacinas contra Covid-19 na Europa: 
https://bit.ly/3lBJK5X  
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