
 

 

 
São Paulo/Rio de Janeiro, abril de 2020 

 
Força-Tarefa COVID-19 – ACFB/ANF (FT COVID-19) 

 
1. Preâmbulo: 

A Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil / Academia Nacional de Farmácia – ACFB/ANF, uma 
sociedade civil científica, de âmbito nacional, que tem por objetivos: estudar, debater, divulgar, 
educar e colaborar como órgão consultivo em atividades nacionais e internacionais, em tudo o que 
se relacione com as ciências farmacêuticas, deu início à Força-Tarefa COVID-19 – ACFB/ANF (FT 
COVID-19) uma iniciativa para identificação, conexão e promoção de interação entre líderes de 
projetos para combate à Covid-19 e mitigação dos efeitos da pandemia.  
 
Fundada em 13 de agosto de 1937, com sede na cidade do Rio de Janeiro, e reconhecida com Título 
de Utilidade Pública, a ACFB/ANF é uma das mais longevas sociedades científicas brasileiras na área 
farmacêutica. Nasceu do Conselho Científico da Associação Brasileira de Farmacêuticos. É composta 
de membros titulares que são cientistas farmacêuticos, médicos, veterinários, odontologistas e 
outros de várias áreas do conhecimento. Também é composta por membros eméritos, honorários, 
correspondentes e mantenedores. 
 
Entre outras, constam de suas atividades conforme artigo 3º do seu Estatuto Social: 
 
a) Estudar, debater e divulgar tudo o que se relacione com as atividades científicas e tecnológicas 
dos estabelecimentos industriais e comerciais de medicamentos (Farmácia Pública, Privada, 
Hospitalar, Comunitária e Magistral, Deontologia e História da Farmácia), Ciências Farmacêuticas e 
as ciências afins; 
 
e) Preparar e, ou executar projetos isoladamente ou em conjunto com outras entidades públicas ou 
privadas; 
 
f) Celebrar convênio com instituições de direito público ou privado, visando pesquisa, 
desenvolvimento, aprimoramento e divulgação da qualidade e eficiência de métodos e produtos, a 
fim de angariar recursos para maior assistência às suas finalidades. 
Informações adicionais sobre a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil / Academia Nacional 
de Farmácia – ACFB/ANF, incluindo perfil dos Membros e o Estatuto Social podem ser acessadas no 
site: http://cienciasfarmaceuticas.org.br/ 
 
2. Fundamentos: 
 
Sabidamente, inúmeras iniciativas estão em andamento para combate à Covid-19 e mitigação dos 
efeitos de sua pandemia. No entanto, não raramente, falta conexão a escala e visibilidade para que 
ações possam ser mais efetivas. 
 
Agora, mais do que nunca, é o momento para que todos se unam com o propósito de promover a 
integração das diferentes comunidades científicas na busca da sinergia de ações e de soluções para 
nosso país e para o mundo. 
 
  



 

 

3. Estrutura e Modo de Operação: 
 
Abrigada na ACFB/ANF a FT COVID-19 operará essencialmente por meio de canais de comunicação 
online, redes sociais e ambientes virtuais.  Sempre que possível em parceria com outras 
organizações, redes e coletivos. 
 
Em termos práticos, funcionará como um agregador de iniciativas já existentes no combate à 
COVID19, por meio de ganho de escala e comunicação ágil. Os trabalhos estão sendo realizados em 
grupos temáticos como, por exemplo: 
- Diagnóstico (emergencial e novos métodos),  
- Novos Tratamentos e Vacinas,  
- Equipamentos (emergenciais e novos),  
- Retomada de Atividades e Pós-Crise,  
- Estudos de Cenário e Panorama Tecnológico (atual e futuro) 
entre outros. 
 
4. Coordenação dos Trabalhos: 
 
Como ponto de partida, a FT COVID-19 será coordenada pelo Acadêmico Titular da ACFB/ANF: Henry 
Jun Suzuki, com apoio operacional da Academia do quadro de Acadêmicos. 
 
5. Cobertura Geográfica: 
 
A FT COVID-19 é uma iniciativa iminentemente nacional, com conexões internacionais 
 
6. Custeio: 
 
O projeto é baseado no trabalho voluntário de seus colaboradores. Não há custo para participação 
 
7. Como Participar: 
 
Para participar da FT COVID-19, basta entrar em APENAS UM ÚNICO dos canais de comunicação 
unidirecionais apontados abaixo (onde transmitiremos mais informações). No caso de lotação, deve 
se escolher o grupo seguinte na sequência.  
https://chat.whatsapp.com/CqDSw64g7Z099f5FSxxnhI  
https://chat.whatsapp.com/GTdCIM3CdCqH1vaMjKyvPP  
https://chat.whatsapp.com/Kp0zSZ34lvc325kQnhcgMY  
https://chat.whatsapp.com/IPMvmIUaPxI97XBYOzr8mq 
https://chat.whatsapp.com/CHSCMgRE9qpAP5G997PXpG  
https://chat.whatsapp.com/DCWkAUgSPjh3mrPbFRan1Y  
https://chat.whatsapp.com/JChGdkTsCZcHeKgRDsd5Ul  
https://chat.whatsapp.com/FmvvKTjLFNy6Ka2l4ht5jU  
https://chat.whatsapp.com/BQpUCWEos3I3k5IdczIgwk  
https://chat.whatsapp.com/GllwJEerZbuEUnH1vH3THw  
 
Opcionalmente, e AINDA MELHOR, é a entrada diretamente para o grupo no SLACK: 
https://chat.whatsapp.com/GllwJEerZbuEUnH1vH3THw  
 
8. Informações Adicionais: covid19@cienciasfarmaceuticas.org.br  
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