Resposta Novartis
à COVID - 19
Perante uma crise global, a Novartis rapidamente centrou os seus esforços
e mobilizou os seus recursos de I&D, portefólio de medicamentos, experiência
em ensaios clínicos e ajuda filantrópica para dar resposta à pandemia
por coronavírus.
1. APOIO COMUNITÁRIO
Donativos em Portugal enquadrados neste
fundo global:
Donativo de 135 mil euros ao Movimento tech4COVID
para compra de material de proteção individual para
profissionais de saúde – 100000 máscaras FPP2;

Donativo de 25 mil euros à Faculdade de Farmácia da
Universidade de Lisboa para apoiar a disponibilização,
a instituições do Sistema Nacional de Saúde, de recursos
técnicos e científicos para o diagnóstico do vírus, através
do rastreio do SARS-Cov-2.

2. INVESTIGAÇÃO &
DESENVOLVIMENTO

3. DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Novartis co-lidera com a Fundação Bill & Melinda
Gates um consórcio de empresas das ciências
da vida que disponibilizam o seu conhecimento
e recursos com o objetivo de acelerar o
desenvolvimento, fabrico e disponibilização
de vacinas, métodos de diagnóstico e tratamentos
para a COVID-19.

Através da nossa divisão de genéricos Sandoz,
vamos disponibilizar globalmente até 130 milhões de
doses de hidroxicloroquina para apoiar a resposta global
à pandemia. A hidroxicloroquina está sob avaliação
em ensaios clínicos para o tratamento da COVID-19.
Em Portugal, também já efetuámos uma doação
de hidroxicloroquina, a pedido das autoridades locais
e tendo em conta as necessidades do nosso país.

4. INVESTIGAÇÃO CLÍNICA

5. COMPROMISSO PARA COM OS DOENTES
E CUIDADORES

Continuamos a avaliar o nosso portefólio de
medicamentos para perceber se algum pode ser
utilizado, para além das suas indicações aprovadas,
no tratamento de doentes de COVID-19.
Hidroxicloroquina, ruxolitinib e canacinumab são
alguns dos nossos medicamentos em investigação
para uma eventual utilização para o tratamento
da COVID-19.

Empenhados em garantir que ajudamos a dar reposta
às questões e necessidades das pessoas com doenças
crónicas e seus cuidadores, desenvolvemos o programa
de conteúdos “Consigo”. Realizamos webcasts
e conteúdos em vídeo, em parceria com especialistas
e Associações de Doentes, que pretendem responder
às questões dos doentes sobre a gestão da sua doença
no contexto da COVID-19.

Os conteúdos do “Consigo” foram desenvolvidos em parceria com Associações de Doentes e algumas Sociedades Médicas e
estão disponíveis no canal de Youtube da Novartis Portugal.
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O COVID-19 Response Fund disponibiliza 20
milhões de dólares em apoios a iniciativas de saúde
pública, para ajudar as comunidades a enfrentar
os desafios colocados pela pandemia,
nomeadamente reforçar as infraestruturas
de saúde, estabelecer plataformas digitais para
recolha de dados relacionados com a COVID-19,
prestação de assistência médica remota e criar
ou reforçar programas de saúde comunitária.

Donativo de 215 mil euros através da Plataforma
“Todos por quem cuida” uma ação conjunta da Ordem
dos Médicos e da Ordem dos Farmacêuticos, com
o apoio da APIFARMA que tem como objetivo assegurar
que todos os profissionais de saúde trabalham protegidos
e com acesso aos equipamentos e dispositivos
necessários para proporcionar os melhores cuidados
a todos os doentes.

