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Os doentes estão no centro de 
tudo o que fazemos, por isso é 
importante que saibam o que 
podem esperar da Novartis

Acesso aos nossos medicamentos
inovadores: Colaboramos com outras entidades 
para ajudar a enfrentar os maiores desafios 
mundiais ao nível da saúde e trabalhamos no 
sentido de encontrarmos soluções que 
proporcionem o tratamento certo, ao doente 
certo, no momento certo, o mais rapidamente 
possível.

Segurança dos doentes: Assumimos o 
compromisso de oferecer produtos de qualidade 
que sejam seguros e eficazes na satisfação das 
necessidades e exigências dos doentes.

Respeito pela perspetiva do doente: 
Acreditamos na participação ativa dos doentes e 
dos cidadãos no sentido de melhorarmos os 
serviços de saúde e os resultados clínicos dos 
doentes.

Transparência e integridade dos dados para 
medicamentos inovadores: Reconhecemos que 
os doentes têm de confiar nos produtos da 
Novartis e poderão desejar obter 
autonomamente informações sobre os mesmos. 
Apoiamos uma investigação clínica que cumpra 
princípios de ética e transparência.

Contribuição para ensaios clínicos: 
Reconhecemos que o conhecimento dos doentes 
e a sua experiência com a doença são preciosos 
para a conceção dos protocolos de ensaios 
clínicos e para os resultados clínicos.

Esta inspiração motiva-nos a revolucionar 
a investigação, desenvolvimento e 
produção de medicamentos inovadores 
de alta qualidade que ajudam as pessoas 
a viver mais tempo e com uma melhor 
qualidade de vida, dedicando mais tempo 
àquilo que realmente importa.

Para darmos o melhor pelos doentes, não 
aceitamos o status quo. Trabalhamos para 
responder ao maior número de doentes em 
todo o mundo, para que tanto os doentes 
como a sociedade possam alcançar 
benefícios o mais rapidamente possível.

A diversidade e robustez do nosso 
pipeline permite-nos alterar a prática da 
medicina e contribuir com novas 
descobertas, com benefícios reais para os 
doentes e para a sociedade.

Construímos parcerias com pessoas e 
organizações no mundo inteiro porque, se 
trabalharmos juntos, podemos fazer uma 
grande diferença.

Colocamo-nos permanentemente à prova, 
exigindo de nós mesmos os mais 
elevados padrões de qualidade, 
integridade e desempenho, em tudo o que 
fazemos, a fim de garantir um futuro de 
inovação sustentável para os doentes, para 
a sociedade e para a Novartis.


