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Apoio ao paciente

[1]

Nosso compromisso com pacientes e cuidadores
Nós reconhecemos a importância de pacientes e cuidadores entenderem o que podem
esperar da Novartis.

Saiba mais [2].

Programas de adesão ao tratamento

A Novartis é pioneira no Brasil em disponibilizar apoio e ferramentas com o objetivo de
auxiliar pacientes com doenças crônicas a seguirem às recomendações médicas
relacionadas ao tratamento medicamentoso e a melhorias na dieta e no estilo de vida.
Para isso, atuamos por meio da disponibilização de informações de qualidade e
cientificamente embasadas, que envolvem desde a educação sobre a doença – como fatores
de risco e prevenção – até orientações para manutenção de hábitos de vida saudáveis.

Vale Mais Saúde
O Vale Mais Saúde (VMS) é um programa de adesão ao tratamento oferecido pela Novartis
no Brasil há mais de 10 anos. Qualquer paciente que tiver a prescrição médica de um
medicamento da empresa que integra o programa pode se cadastrar e fazer parte do VMS.
Saiba mais em https://www.valemaissaude.com.br/ [3].

Programa Bem Estar
Para ajudar os pacientes na desafiadora jornada de viver com doenças mais complexas e/ou
raras, a Novartis criou no Brasil o Programa Bem Estar. O Bem Estar oferece apoio e
alternativas para quem busca caminhos para viver com mais qualidade, desde o diagnóstico,
início do tratamento, acesso aos medicamentos e até adesão ao tratamento conforme
prescrito pelo médico.
Como as experiências e os desafios de cada paciente são únicos, o Programa Bem Estar
oferece diferentes abordagens para proporcionar apoio e qualidade de vida para
necessidades e momentos distintos das vivendo com doenças que vão desde psoríase,
urticária até diversos tipos de câncer. Entre em contato com a central de atendimento do
Programa Bem Estar por meio do telefone 0800 776 6300.

Informação de qualidade sobre as doenças
Na Novartis também acreditamos que informação é parte fundamental do tratamento e um
importante passo na busca por qualidade de vida. Por isso, disponibilizamos em nossos
canais informações de saúde, incluindo relatos de médicos especializados e as perspectivas
dos próprios pacientes.
Artrite psoriásica: http://saude.novartis.com.br/artrite-psoriasica/ [4]
Asma grave: http://saude.novartis.com.br/asma-grave/ [5]
Cancêr de mama: http://saude.novartis.com.br/cancer-de-mama/ [6]
Diabetes tipo 2: http://saude.novartis.com.br/diabetes-tipo2/ [7]
Doenças da visão: http://saude.novartis.com.br/doencas-da-visao/ [8]
Dor na costas: http://saude.novartis.com.br/dornascostas/ [9]
DPOC: http://saude.novartis.com.br/dpoc/ [10]
Febres Periódicas: http://saude.novartis.com.br/febres-periodicas/ [11]
Glaucoma: http://saude.novartis.com.br/glaucoma/ [12]
Insuficiência cardíaca: http://saude.novartis.com.br/insuficiencia-cardiaca/ [13]
Melanoma metastático: http://saude.novartis.com.br/melanoma-metastatico/ [14]
Mielofibrose: http://saude.novartis.com.br/mieloproliferativas/ [15]
Olho seco: http://saude.novartis.com.br/olho-seco/ [16]

Policitemia vera: http://saude.novartis.com.br/mieloproliferativas/ [15]
Psoríase: http://saude.novartis.com.br/psoriase/ [17]
PTI (trombocitopenia imune primária): http://saude.novartis.com.br/pti/ [18]
TDAH: http://tdah.novartis.com.br/ [19]
Tumor neuroendócrino: http://saude.novartis.com.br/tne/ [20]
Urticária: http://saude.novartis.com.br/urticaria/ [21]
Além disso, no Portal Novartis, há informação sobre uma série de outras doenças. Acesse
em https://portal.novartis.com.br/ [22].
Source URL: https://www.novartis.com.br/nosso-trabalho/apoio-ao-paciente
Links
[1] https://www.novartis.com.br/nosso-trabalho/apoio-ao-paciente
[2] https://www.novartis.com.br/sobre-novartis/compromisso-da-novartis-com-os-pacientes-e-cuidadores
[3] https://www.valemaissaude.com.br/
[4] http://saude.novartis.com.br/artrite-psoriasica/
[5] http://saude.novartis.com.br/asma-grave/
[6] http://saude.novartis.com.br/cancer-de-mama/
[7] http://saude.novartis.com.br/diabetes-tipo2/
[8] http://saude.novartis.com.br/doencas-da-visao/
[9] http://saude.novartis.com.br/dornascostas/
[10] http://saude.novartis.com.br/dpoc/
[11] http://saude.novartis.com.br/febres-periodicas/
[12] http://saude.novartis.com.br/glaucoma/
[13] http://saude.novartis.com.br/insuficiencia-cardiaca/
[14] http://saude.novartis.com.br/melanoma-metastatico/
[15] http://saude.novartis.com.br/mieloproliferativas/
[16] http://saude.novartis.com.br/olho-seco/
[17] http://saude.novartis.com.br/psoriase/
[18] http://saude.novartis.com.br/pti/
[19] http://tdah.novartis.com.br/
[20] http://saude.novartis.com.br/tne/
[21] http://saude.novartis.com.br/urticaria/
[22] https://portal.novartis.com.br/

