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Celebre o Dia Nacional da Saúde!

[1]

Impacto global [2]
Diariamente, bilhões de pacientes de doenças crônicas no mundo podem se deparar com um dilema:
“me proteger da pandemia de Coronavírus ou continuar meu tratamento?”
Segundo a diretora da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Carissa F. Etienne, os
dois¹.
Em comunicado divulgado no website da associação, Etienne foi enfática: “Nunca vimos uma relação
tão mortal entre uma doença infecciosa e doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs). Alguns dos
dados são realmente alarmantes. Especialmente para a nossa região, onde as DCNTs estão
difundidas. Precisamos de medidas preventivas agressivas para proteger as pessoas com diabetes,
doenças respiratórias e cardiovasculares do novo Coronavírus"

Por isso, neste Dia Nacional da Saúde, a Novartis Brasil ressalta a importância de
continuar com as rotinas médicas e os tratamentos, mesmo em meio à pandemia,
discutindo com seu médico as eventuais alterações necessárias. O medo do novo
Coronavírus tem feito pacientes pararem seus tratamentos, trazendo complicações
para doenças ou condições que já sabemos tratar.
A preocupação com a saúde deve ser prioridade tanto para pacientes diagnosticados com alguma
doença crônica, quanto para aqueles que estão sofrendo com o surgimento ou agravamento de
sintomas. O acompanhamento médico deve ser mantido para evitar a evolução do quadro clínico. Já
que muitas doenças podem se agravadas com a demora no tratamento.
Ainda que não disponível para todos, já existe a possibilidade de atendimento online e, no caso do
presencial, as Instituições Médicas estão preparadas para receber os pacientes com o máximo de
segurança. Em um momento tão desafiador, nossa missão de melhorar e estender a vida das
pessoas, buscando sempre nos adaptar para garantir o acesso à tratamentos inovadores, se torna
ainda mais essencial.
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