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... impactando também a economia
e toda a sociedade

1 em cada 10
Isto corresponde a quase 

(8%) de todas as mortes por cancro na Europa2

82%

morreram na Europa em 20172

 
 3,6 Mil Milhões de Euros

Os custos com a perda de produtividade chegaram a

 Mil Milhões de Euros

E os custos  indiretos foram de

Comprometidos
com a inovação
terapêutica
Cuidamos. Curamos.
#WeNeverStop

Nos últimos anos têm sido 
feitos enormes progressos 
na melhoria dos resultados 
em saúde para os doentes 
oncológicos. Em especial, 
nas últimas duas décadas, 
a inovação nas doenças 
hematológicas graves tem sido 
verdadeiramente disruptiva.5

dos doentes com este tipo de cancro 
apresentam sintomas incapacitantes3

Este facto tem um 
grande impacto nos 
doentes e respetivas 
famílias3

As neoplasias hematológicas afetam milhares 
de pessoas em toda a Europa1,2



Cuidamos. Curamos. #WeNeverStop

Leucemias

Leucemia Mieloide Aguda (LMA)
Leucemia Mieloide Crónica (LMC)

Terapêutica CAR-T

Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA)
Linfoma Difuso de Grandes Células B (DLBCL)
(com muito mais áreas potenciais em investigação)

Anemia Aplástica Grave (AAG)

  

 

 

Neoplasias Mieloproliferativas (NMP)

Mielofibrose (MF)
Trombocitemia Essencial (ET)

Policitemia Vera (PV)

 
Trombocitopenia  Imune (PTI)

Talassemia & Drepanocitose

Sobrecarga Crónica de Ferro

Mastocitose Sistémica Avançada 

 

para doenças 
hematológicas 

20
OPÇÕES 

TERAPÊUTICAS
DIFERENTES 

A Novartis
Hematologia
tem  no seu 

portfolio e pipeline 
cerca de

Estamos sempre à procura de melhorar os resultados e conseguir transformar as vidas dos doentes 
e das suas famílias. Estamos empenhados em encontrar soluções sustentáveis  e assegurar o acesso 
aos melhores cuidados de saúde. Sabemos que as melhores soluções se encontram quando 
trabalhamos em conjunto.

Na Novartis Hematologia, não ficamos parados nem aceitamos o status quo.  
Os avanços no tratamento das doenças hematológicas dão-nos tantos 
motivos de esperança… que sentimos responsabilidade em tornar esta 
esperança em realidade.

Todas as pessoas que vivem com neoplasia 
hematológica ou outra doença hematológica 

grave devem ter uma opção terapêutica 
que lhes permita ter uma vida normal

Áreas terapêuticas alvo de investigação:
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