
O nosso Compromisso baseia-se em quatro pilares

40+
representadas

contribuíram para
o seu desenvolvimento

Respeitar e entender a perspetiva 
da comunidade de doentes

Alargar o acesso aos nossos
medicamentos

alcançados por abordagens de acesso.

Conduzir ensaios clínicos
responsáveis

Reconhecer a importância
da transparência e análise de dados

usam-no como inspiração para incutir
a perspetiva dos doentes e cuidadores
sistematicamente nas nossas decisões

108 514200m
de DOENTES de ASSOCIADOS NOVARTIS1

89
ENSAIOS CLÍNICOS

57
PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO CLÍNICO2

Partilhar o nosso quarto ano de progresso

84%
PROGRAMAS DE INVESTIGAÇÃO PRECOCE DOENTES ALCANÇADOS ATRAVÉS

DE PROGRAMAS DE ACESSO GERIDO4

8 092

150
RESUMOS SIMPLIFICADOS3

56.2 m
de DOENTES5

O Compromisso da Novartis 
com Doentes e Cuidadores
Só trabalhando em conjunto e cumprindo os quatro pilares do nosso Compromisso 
podemos melhorar os resultados para os doentes e mudar a prática da medicina

ORGANIZAÇÕES
DE DOENTES

1 Dados de 2021    2 Componente de participação de doentes definida como a interação com doentes para procurar dados, conselhos ou orientação.     3 www.novctrd.com/#/terms.
4 www.novartis.com/our-focus/healthcare-professionals/managed-access-programs.    5 Inclui doentes que obtiveram medicamentos através da Novartis Global Health, bem como 
doentes abrangidos por programas de apoio, marcas emergentes no mercado e donativos. www.novartis.com/reportingsuite.

opiniões obtidas de doentes sobre medicamentos
gerais antes dos primeiros testes em humanos
(voluntários saudáveis).
Painéis de doentes dirigidos para cinco indicações
de Comprovação do Conceito.

abrangendo 70 ensaios clínicos, teve uma 
componente de participação de doentes para obter a 
sua perspetiva sobre o design e/ou a condução de 
ensaios clínicos.

de ensaios clínicos de Fase 1 - 4 enviados a 
investigadores para partilhar com 27 013 participantes 
em ensaios e postados em novartis.com/clinicaltrials.

95% de pedidos aprovados para 62 compostos 
em 95 países - proporcionando acesso 
pré-aprovação a medicamentos da Novartis.
No fim de 2021, mais de 13 000 doentes 
recebiam tratamento através de MAPs.

incluíram Resultados Relatados pelo Doente 
(PRO)  em 72 países.



Alargar o acesso aos nossos 
medicamentos4

Reconhecer a importância da 
transparência e comunicação

Factos e números de 2021

O nosso Compromisso 
com Doentes e Cuidadores

Respeitar e entender a perspetiva 
da comunidade de doentes

Conduzir ensaios clínicos 
responsáveis

#2 no Índice de Acesso a Medicamentos – avaliando 
o desempenho das empresas na facultação de 
acesso dos doentes aos medicamentos.

1 bilião de tratamentos anti-malária fornecidos a 
doentes desde 1999, com mais de 90% sido 
fornecidos sem lucro.

Em 2021, lançámos 26 EMBs no nosso portefólio de 
produtos farmacêuticos Novartis e cinco em 
Oncologia. Estes lançamentos ajudaram a Novartis a 
chegar a 483 459 doentes através de EMBs, um 
aumento de 31% face a 2020.

2 877 ensaios clínicos postados em 
novartisclinicaltrials.com, partilhando resultados 
de ensaios clínicos com a sociedade.

Devolver à sociedade com 23 manuscritos
e 48 posters/resumos publicados a partir de 
dados obtidos na comunidade de doentes, para 
partilhar as aprendizagens.

Colaboração comunicada com e para o apoio de 
1 284  organizações de doentes em 76 países no 
relatório de Transferência de Valor.5

1 Refere-se apenas a iniciativas/atividades globais e regionais.     2 The Corporate Reputation of Pharma in 2020, publicado em abril de 2021.     3 www.clinicalstudydatarequest.com/
4 www.reporting.novartis.com.     5 www.novartis.com/our-company/corporate-responsibility/reporting-disclosure/transparency-disclosure/patient-group-funding.

162 organizações de doentes em 48 áreas de doença 
de 39 países estiveram envolvidas em iniciativas 
globais para tomadas de decisão informadas.1

Estabelecer a ligação de 450 defensores de doentes 
de 37 países da América do Norte, América do Sul e 
Europa através de tecnologia digital, para a European 
Patient Innovation Summit (EPIS).

A cimeira inaugural da APPIS da Ásia-Pacífico, Médio 
Oriente e África, em março de 2021, juntou 881 
participantes externos, representando 303 
organizações de doentes de 34 países.

#3 no ranking de Reputação Empresarial – avaliada 
por mais de 1 920 organizações de doentes.2

#2 no ranking de reputação relativamente às Doenças 
autoimunes.2

#3 no ranking de reputação relativamente a Cancro, 
Perturbações neurológicas e Esclerose Múltipla.2

415 doentes participaram em três estudos para 
tomadas de decisões informa das sobre o tipo de 
dispositivos, tecnologia ou serviços a serem 
desenvolvidos para utilização em estudos clínicos 
para 3 APPs que ajudam a reduzir o peso do 
tratamento e a participação em ensaios.

Questionários de feedback de 36 ensaios clínicos 
enviados a doentes para obter opiniões sobre a 
experiência da sua participação; 4 158 respostas de 
doentes foram recebidas de 43 países.

226 ensaios clínicos listados para partilha de dados 
segura e voluntária em 
ClinicalStudyDataRequest.com (CSDR).3

15 ensaios clínicos configurados para conduzir a 
devolução de resultados individuais aos 
participantes no ensaio (IRR) depois do relatório do 
ensaio clínico estar disponível publicamente.


