
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta             
quarta-feira, 30/09. Mantenham-se informados! 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Fiscalizações da VISA, em parceria com CRF-DF e LACEN, contam com o trabalho             
ininterrupto de farmacêuticos: https://bit.ly/2Gs4AG3  
 
Rádio News Farma 
 
Mudanças na política de práticas integrativas mobiliza setor: https://bit.ly/30kW2rP  
 
Revistinha leva informação sobre saúde para público infantil: https://bit.ly/3n7ZY9d  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Portal da Anvisa está no gov.br/anvisa: https://bit.ly/34fg7kv  
 
Dicol: alteração no calendário de reuniões: https://bit.ly/2GkfOfR  
 
Portal da Anvisa passa por manutenção: https://bit.ly/3jgpDtL  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
OMS investiga alegações de exploração e abuso sexual na resposta ao Ebola na República              
Democrática do Congo: https://bit.ly/3iiGjj7  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANVISA 
 
535ª Reunião da Diretoria Colegiada: https://bit.ly/36jozlb  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Fiocruz inicia processo eleitoral: https://bit.ly/33fVy8n  
 
Fiocruz Ceará tem projeto aprovado no Programa Centelha: https://bit.ly/30C6s6H  
 
Informativo auxilia comunicação do paciente surdo com equipe médica:         
https://bit.ly/36pVeG5  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/30lnIgm  
- 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Secretaria da Mulher promove campanha contra violência de gênero na política:           
https://bit.ly/3cLrcNX  
 
Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados lança campanha Outubro Rosa amanhã:            
https://bit.ly/2GlujQA  
 
Comissão discute estágio de desenvolvimento da vacina de Oxford contra a Covid-19:            
https://bit.ly/3ii98MC  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Senado analisa MP que destina R$ 4,5 bi ao Ministério da Saúde: https://bit.ly/2SbeFK7  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Covid-19: saiba os prós e contras das vacinas testadas no Brasil: https://bit.ly/36m17Ee  
 
Pesquisa: paulistas não controlam colesterol, hipertensão e diabetes: https://bit.ly/3ifFnfu  
 
Porto Alegre recebe filial da Clínica Gravital, especializada em Cannabis medicinal:           
https://bit.ly/33ffdoI  
 
Governo quer liberar preços de medicamentos: https://bit.ly/2EQ0ur2  
 
Gasto do governo com medicamentos deverá ser em torno de R$ 3 bilhões:             
https://bit.ly/33eMfp6  
 
Com plano estratégico para 2025, Raia Drogasil quer ir além do varejo farmacêutico:             
https://glo.bo/33f0Fp2  
 
Farmácia do Estado valida por mais três meses receitas e laudos médicos:            
https://bit.ly/3n8HVzo  
 
Estudos mostram que vitamina D pode ter efeito positivo contra Covid-19:           
https://bit.ly/33hQu33  
 
Protocolo em Volta Redonda mostra potencial de nitazoxanida em tratamento precoce da            
Covid-19: https://bit.ly/2HLIj71  
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