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O que nos une, enquanto farmacêuticos?

[1]

Impacto global [2]
Em 20 de janeiro, comemora-se o Dia do Farmacêutico, dia de celebrar esses profissionais
que atuam na promoção da saúde, cuidado e bem-estar dos pacientes.
A Novartis conta com os farmacêuticos para reimaginar a prática da medicina, prolongando e
melhorando a vida das pessoas. Na Novartis Brasil, muitos farmacêuticos atuam em diversos
setores, todos com o mesmo propósito: inovar para promover mais acesso à saúde. Eles
estão em diversas posições, veja dois exemplos:
Um Consultor Científico, é responsável por gerenciar parcerias com profissionais de saúde
para colaboração de pesquisa e intercâmbio científico, apoiar as atividades de ensaios
clínicos, bem como identificar e rastrear potenciais oportunidades de pesquisa.
Já na função de Analista de Assuntos Regulatórios, o farmacêutico tem como missão
elaborar relatórios para registro de produtos junto aos órgãos regulatórios, participar de
discussões técnicas sobre novos projetos, providenciar informações necessárias e
desenvolver as atividades regulatórias relacionadas ao lançamento de produtos.
Para parabenizar esses profissionais, compartilhamos depoimentos de dois farmacêuticos
que, brilhantemente, exercem a profissão por aqui:

“Tenho a oportunidade de aplicar no dia a dia o compromisso primordial da Novartis: levar
medicamentos com qualidade, segurança e eficácia para os nossos pacientes. Nosso
trabalho permeia diversas etapas do ciclo de vida de um produto, desde o lançamento de
uma nova molécula, atividades de manutenção do portfólio até a liberação de lotes ao
mercado. Saber que temos responsabilidade direta em cada caixinha de medicamento que
chega nas mãos dos nossos pacientes é muito gratificante. Me sinto realizada em exercer a
profissão que eu escolhi em uma empresa alinhada com meus valores e focada em inovação
e acesso”.
Ana Luiza Fonseca França
Gerente de Controle de Qualidade da Novartis

“Meu trabalho na Novartis, como farmacêutica, é apoiar muitas pessoas em situações
diferentes, pode ser um paciente ou cuidador com dúvidas na administração de um
medicamento, um profissional de saúde requerendo informações atualizadas e científicas
para conhecimento de uma doença e opção de tratamento, ou até mesmo o apoio para que
este profissional de saúde participe de eventos científicos e esteja sempre atualizado em sua
missão de cuidar das pessoas. Por isso amo o que faço: apoiar em diferentes jornadas e
papeis na missão de levar saúde às pessoas é o que me motiva e engaja a ser melhor a
cada dia.”
Valéria Olympio
Gerente de Serviços Médicos

Esses são apenas alguns exemplos.
Aqui, todos os farmacêuticos são bem-vindos!
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