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Coronavírus

[1]

Impacto global [2]
A Novartis está respondendo à doença por coronavírus (COVID-19) priorizando a segurança
daqueles que são a nossa principal preocupação: nossos colaboradores e pacientes em todo
o mundo. Também estamos contribuindo para os esforços de pesquisa, apoiando as
comunidades e garantindo o fornecimento e o preço estáveis de medicamentos essenciais.
Este centro de informações fornece um hub central para atualizações, orientações e outros
recursos relacionados a esta nova doença.

Pilares de resposta da Novartis à COVID-19
Video of Pilares de resposta da Novartis à COVID-19
Diante de uma crise global, a Novartis rapidamente mobilizou recursos de pesquisa e
desenvolvimento, medicamentos, experiência em ensaios clínicos e ajuda filantrópica para
lidar com a pandemia da doença por coronavírus.
Nossa resposta à doença COVID-19 está orientada pelo nosso propósito de reimaginar a
medicina para estender e melhorar a vida das pessoas e estabelece ações consistentes de
prevenção e proteção em prol da saúde de toda a comunidade nos seguintes pilares:
Pacientes, Profissionais da Saúde, Equipes e Sociedade. Equilibrando nossa atuação
junto a esses públicos iremos manter a continuidade dos negócios com segurança nesse
momento delicado pelo qual o mundo está passando.

Pacientes
Compromisso com acesso e fornecimento dos medicamentos aos nossos
pacientes

Com intuito de esclarecer dúvidas de pacientes e cuidadores, e desta forma, auxiliar na
aderência de recomendações médicas, os Programas de Apoio ao Paciente seguem ativos

com atendimento virtual. Serviços que visam a contínua segurança, menor exposição dos
pacientes a riscos de contaminação e ao mesmo tempo viabilizam a continuidade de
tratamentos atuais; alguns exemplos de ações realizadas são: aplicações domiciliares de
algumas de nossas terapias com suporte de enfermeiras especializadas, treinamento e
disponibilização de serviço de telemedicina seguro para continuidade de consultas médicas,
entre outras ações de conveniência disponíveis aos pacientes.
A Novartis não antecipa interrupções na produção e entrega de seus medicamentos a
pacientes e prestadores de serviços de saúde, arcando com custos logísticos mais altos,
quando necessário.

Profissionais da Saúde
Adotamos novas maneiras de trabalho com os profissionais da linha de
frente

A Novartis também doou cerca de 100 mil máscaras e 50 mil luvas a profissionais da linha de
frente de atuação da crise, através da ANVISA. Além disso, a Carreta Novartis da Saúde
(tradicionalmente utilizada para o combate à hanseníase) foi disponibilizada à Secretaria de
Saúde do Distrito Federal para apoiar a campanha de vacinação contra a gripe.

Suporte à Sociedade
Desempenhando um papel fundamental no combate à COVID-19 no Brasil
e no mundo.
Disponibilizamos o equivalente a R$ 5,5 milhões em doses de medicamentos ao estado do
Paraná, ao município de São Paulo e ao Governo Federal, a fim de ajudar na estabilização
do sistema de saúde. Adicionalmente, realizamos a doação de cerca de R$ 5 milhões para
45 instituições brasileiras não governamentais, cuidadosamente selecionadas, para
ampliarem os cuidados e atenção aos pacientes e assim gerenciarem os desafios impostos
pela pandemia nas comunidades mais vulneráveis.
Video of Resposta ao Covid-19 - Doações
Na Novartis acreditamos que as muitas formas de ajudar no combate à pandemia, uma delas
é por meio de doações para apoio às comunidades carentes.

Video of Resposta ao Covid-19 - Doações
Confira aqui a campanha de arrecadação que realizamos em parceria com instituições em
apoio às famílias que vivem em situações vulneráveis em diferentes estados do Brasil.

Equipes
Priorizamos a saúde e segurança de nossos colaboradores
A saúde de nossos colaboradores e familiares é de extrema prioridade para a empresa, que
promoveu entre outras ações uma campanha de vacinação gratuita, incluindo 4 mil pessoas,
entregou um kit contendo 50 máscaras aos colaboradores, além de oferecer ajuda
psicológica a colaboradores e familiares.
Para estimular a curiosidade e educação neste período, a Novartis ofereceu recursos de
aprendizagem e 3.800 módulos de cursos online. E oferece uma licença extra de 12 dias
úteis, para os casos em que nossos colaboradores necessitem dar apoio a filhos e parentes
próximos.

Continuidade dos negócios
Vencendo o vírus através de nossa ciência e inovação

Estamos conduzindo estudos clínicos, garantindo eficiência na cadeia de produção e
fornecimento de medicamentos, bem como auxiliando a condução de atividades médicas e
comerciais com segurança.
À medida que a COVID-19 se espalha por todo mundo, médicos e pacientes esperam
ansiosos por opções de tratamento. Como parte do nosso compromisso de pesquisa e
desenvolvimento, formamos uma equipe de investigação clínica para avaliar medicamentos
já aprovados para outras doenças ou em fase de desenvolvimento que possam ser úteis e
eficazes no tratamento da COVID-19.

Globalmente atuamos em quatro frentes de ação:
Doações
Realizamos contribuições acima de US$ 40 milhões para mais de 60 projetos em todo o

mundo que apoiam comunidades locais impactadas por esta crise. Estes incluem grandes
doações para fortalecer a infraestrutura médica e fornecer suporte no local em muitos países.
Compromisso de doar até 130 milhões doses de hidroxicloroquina para apoiar a resposta
global à pandemia do COVID-19. Sandoz, divisão de genéricos de biossimilares da Novartis,
também mantém fixos preços de medicamentos essenciais que podem ajudar no tratamento
de COVID-19

Parcerias
Estamos empreendendo vários esforços para alavancar nossas capacidades em descoberta,
desenvolvimento e fabricação em escala. Realizamos parceria com consórcios externos
mundialmente, incluindo:
Acelerador Terapêutico COVID-19, coordenado pela Fundação Bill & Melinda Gates,
Wellcome Trust e MasterCard
Parceria direta COVID-19 organizada pela Innovative Medicines Initiative
Parceria com a ACTIV planejada pelo National Institutes of Health
Membro do consórcio de líderes em P&D
Iniciativas para a descoberta de medicamentos com a Universidade da Califórnia,
Berkeley
Descobertas Internas
A Novartis está liderando, fazendo parcerias e apoiando a identificação de candidatos
terapêuticos contra o coronavírus. Selecionamos manualmente uma biblioteca de compostos
com atividade contra alvos virais de relevância para a COVID-19, e estamos trabalhando com
um consórcio de instituições acadêmicas e empresas que procuram filtrar compostos em um
laboratório exclusivo.
Também estamos liderando um esforço colaborativo para produzir compostos antivirais de
ação direta para a família do coronavírus, incluindo COVID-19, SARS e MERS. Este trabalho
de descoberta de drogas em estágio inicial baseia-se na colaboração que formamos com o
Centro Novartis-Berkeley de Proteômica e Tecnologias Químicas.
Pesquisas Clínicas
Juntamente com a comunidade científica, a Novartis está avaliando se nossos medicamentos
experimentais ou aprovados em fase clínica podem ser reaproveitados além das indicações
pretendidas ou aprovadas para tratar complicações da doença COVID-19. A Novartis planeja
patrocinar ou co-patrocinar vários grandes ensaios clínicos de seus medicamentos existentes
como tratamentos para COVID-19.

Últimas Notícias

[3]16

de junho

Inspirado em seu propósito, que é estender e melhorar a vida das pessoas, o Grupo Novartis
reforça o seu comprometimento com a sociedade brasileira e estabelece ações consistentes
de prevenção e proteção em prol da saúde de toda a comunidade.
Veja mais [3].

[4]08

de junho

A AveXis consente em contribuir com o uso de sua experiência na fabricação de terapia
gênica para ajudar a pesquisa e possível produção em escala de novas vacinas que usam o
adenovírus associado AAV (vetor viral que transporta o gene) para ensaios clínicos.
Veja mais [4].

[5]14

de abril

Uma das nossas grandes prioridades é oferecer todo o suporte aos nossos colaboradores,
desde infraestrutura à cuidados com a saúde e bem-estar físico e mental, bem como a
flexibilidade para que todos possam equilibrar suas prioridades pessoais e profissionais.
Veja mais [5].

[6]02

de abril

Nosso CEO Global, Vas Narasimhan, escreveu o artigo “Escolhendo o otimismo diante da
crise”, onde conta histórias pessoais e traça análises do cenário atual.
Veja mais [6].

[7]02

de abril

Hoje, a Novartis e um consórcio de empresas de ciências da vida anunciaram uma
colaboração importante para acelerar o desenvolvimento, a fabricação e a entrega de
vacinas, diagnósticos e tratamentos para o COVID-19, em resposta à pandemia.
Veja mais [7].

26 de março

Esclarecimentos para as dúvidas mais comuns durante a pandemia de Covid-19.
Veja mais [8].

[9]23

de março

A Novartis anunciou hoje seu compromisso de doar até 130 milhões de doses de
hidroxicloroquina genérica para apoiar a resposta global à pandemia de COVID-19.
Veja mais [9].

[10]23

de março

O risco de um é o risco de todos e há urgência para a colaboração e empatia. Em especial,
com aqueles que estão diretamente envolvidos na linha de frente da situação, como médicos
e demais equipes de saúde.
Veja mais [10].

19 de março

Forneceremos doações de até US$ 1 milhão (totalizando US$ 20 milhões) para apoiar as
comunidades mais afetadas pelo surto de coronavírus em todo o mundo.
Veja mais [11].

[12]19

de março

Alguns de nossos pacientes são pertencentes aos grupos de risco de infecção do
coronavírus, por isso, preparamos este material com orientações básicas para eles.
Veja mais [12].

[13]19

de março

A Novartis, alinhada com as recomendações das autoridades sanitárias no sentido de impedir
aglomerações, decide suspender as atividades da Carreta Novartis da Saúde por 30 dias.
Veja mais [13].

Para informações sobre a nossa atuação Global acesse:
https://www.novartis.com/coronavirus [14]
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