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Construção de um diálogo com a sociedade
Para que possamos reimaginar a medicina para estender e melhorar a qualidade de vida
das pessoas utilizamos a inovação baseada em ciência, e com isso atendemos alguns dos
problemas mais desafiadores da sociedade nos cuidados com a saúde. Levar esse
compromisso ao maior número de pessoas é o nosso desafio diário.
Entendemos que ao manter um canal aberto de diálogo com a sociedade, traduzindo a
ciência e interagindo com diversos públicos no tema de “ciência para a saúde”, contribuímos
para que todos possam entender a sua relevância para a vida de todos nós e sua presença
no nosso dia a dia.
Utilizamos nossas redes sociais para trazer assuntos que apoiem as pessoas a também
participar desse debate e jornada a favor da saúde. Conheça algumas iniciativas que
estamos desenvolvendo no Brasil.
Você gostaria de ver algum outro tema aqui ou nas nossas redes sociais? Então mande sua
sugestão por meio do Fale conosco!

Diálogos da Saúde

Desenvolvemos a websérie Diálogos da Saúde com o objetivo de informar a população
sobre questões de saúde durante a pandemia provocada pelo coronavírus (Covid-19). Ao
longo dos episódios são abordados diferentes temas com especialistas dando dicas à
audiência. A campanha acontece 100% em ambiente digital, em nossos canais no Brasil.
Acompanhe também pelo nosso Canal do YouTube:

Video of Diálogos da Saúde - Episódio 2 - Cuidados com os idosos durante a pandemia
Nesse episódio especialistas respondem dúvidas sobre os cuidados com idosos
durante
a pandemia provocada pela Covid-19.

Os especialistas contam como a telemedicina tem contribuído com esclarecimento da
população sobre assuntos ligados à saúde.
Video of Diálogos da Saúde - Episódio 1 - A importância da telemedicina em tempos de
coronavírus

Terapia gênica e celular
Video of Entenda as terapias gênicas e celulares
Conheça um pouco mais sobre a terapia gênica e celular e a importância para a saúde
dos pacientes. Estas tecnologias representam uma nova era na medicina personalizada.

Campanhas de conscientização sobre doenças:
O entendimento sobre as doenças é fundamental para que cada vez mais pessoas possam
buscar mais qualidade de vida. Por isso na Novartis acreditamos que a conscientização e a
educação caminham sempre juntas. Conheça algumas campanhas que contribuem para que
pacientes e cuidadores recebam o maior número de informações sobre algumas doenças.
Para acessar outras campanhas visite nosso canal do Youtube.

Enxaqueca
A enxaqueca é a terceira doença mais comum no mundo e afeta profundamente a
carreira dos que convivem com ela.
Video of Dia Mundial do Cérebro
Confira alguns depoimentos de pessoas que tiveram diagnóstico de enxaqueca crônica e
como lidam com a situação. E lembre-se: empatia, solidariedade e orientação para buscar
um tratamento adequado com acompanhamento de um especialista.

Esclerose Múltipla
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Ouça aqui algumas informações e orientações sobre a Esclerose Múltipla (EM). Trata-se de
doença crônica, ainda sem cura. Chegar a um diagnóstico o mais rápido possível é a chave
para controlar a EM ainda em estágios iniciais. No Brasil, a terapia já está disponível na rede
pública e privada de saúde para tratar os sintomas isoladamente, e garantir assim uma
melhor qualidade de vida aos pacientes.

Saúde Ocular

Especialista alerta sobre a importância dos cuidados com os olhos em tempos de pandemia e
isolamento social. Importante manter os tratamentos e consultas de rotina em especial pois
algumas doenças crônicas como degeneração macular relacionada a idade, glaucoma,
catarata e edema macular diabético exigem acompanhamento médico. Ouça aqui.
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