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Pesquisa e inovação
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Pesquisa
Nosso processo
Nossa estratégia de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) é guiada pela ciência de inovação e
orientada para as necessidades dos pacientes.

Pipeline clínico
A Novartis tem um dos portfólios de produtos em desenvolvimento (pipeline) mais
respeitados da indústria, com mais de 200 produtos em fase de desenvolvimento clínico.

Estudos clínicos
Os estudos clínicos são fundamentais para o desenvolvimento de medicamentos e
dispositivos inovadores que tratem e previnam doenças.

Terapias alvo
Trabalhamos para assegurar que o paciente certo seja tratado com a dose certa do
medicamento certo e no momento certo.

Foco nos resultados dos pacientes
Investimos no desenvolvimento de novas tecnologias que melhoram a adesão dos pacientes
e ajudam a prever a resposta individual ao tratamento.

Importância da diversidade
Como as diferenças genômicas afetam a predisposição das pessoas às doenças e suas
respostas a novos medicamentos.

Localidades de P&D
Encontre escritórios de pesquisa e desenvolvimento da Novartis no mundo todo.

Animais e pesquisa

A pesquisa com animais nos ajuda a desenvolver medicamentos novos e seguros para os
pacientes. Estamos comprometidos em atender aos mais altos padrões de bem-estar animal.

Inovação
Aumentando a velocidade no desenvolvimento
Todos os medicamentos são desenvolvidos por meio de estudos de ‘prova de conceito’,
concebidos para fornecer uma leitura inicial de sua segurança e eficácia.

Inovação no cuidado com a saúde
O rápido envelhecimento da população e o maior acesso aos cuidados com a saúde
aumentam a necessidade de inovação.

Economia da inovação
A Novartis trabalha com hospitais, governos, planos privados de saúde e médicos para
atender às necessidades variadas dos consumidores de maneira custo-efetiva.

Levando medicamentos até os pacientes

Buscamos possibilitar que os pacientes possam se beneficiar de novos medicamentos o mais
rápido possível.

Genéricos de qualidade
Oferecemos uma variedade de opções de tratamento aos pacientes, médicos e profissionais
de saúde no mundo todo.

Tratamento de doenças raras
Estamos empenhados na descoberta e desenvolvimento de novos medicamentos para tratar
doenças raras.
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