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Na Sandoz, nós descobrimos novas maneiras de melhorar e prolongar a vida das pessoas.
Somos pioneiros em novas abordagens para ajudar pessoas por todo o mundo a terem
acesso a medicamentos de alta qualidade. Para alcançar este objetivo, seguimos uma
estratégia de acesso integrada que foca nosso trabalho no aprimoramento ao acesso a
medicamentos, acesso à informação médica e acesso à capacitação médica, o que inclui
esforços para prestar e dar suporte a formação adequada a profissionais da saúde. Em 2015,
nossos produtos alcançaram um estimado de 520 milhões de pacientes e nossa aspiração é
alcançar um bilhão de pessoas.
Ao menos 400 milhões de pessoas no mundo todo não têm acesso a serviços de
saúde e mais de 2 bilhões não têm condições de arcar com o custo dos
medicamentos que precisam.
Adicionalmente à posição nº 1 global em medicamentos biossimilares e genéricos
antibióticos, dermatológicos e para transplante, a Sandoz ocupa posições globais de
liderança em áreas que vão desde terapêutica genérica cardiovascular, sistema nervoso
central (SNC), produtos analgésicos e oftalmológicos e até produtos oncológicos,
respiratórios e hormonais. Nosso amplo portfólio é apoiado por uma gama de tecnologias,
formulações e dispositivos de ponta, incluindo comprimidos de liberação prolongada e
unidade múltipla, cremes e géis, filmes orodispersíveis, adesivos transdérmicos, produtos
liofilizados, implantes e inaladores. Nós temos fortes raízes científicas que levaram a diversas
inovações médicas, desde a primeira penicilina oral em 1951 aos primeiros biossimilares na
Europa e nos EUA; novas tecnologias de administração (por exemplo, nosso premiado
inalador Fospiro ou nossa tecnologia de patch Fentanil) oferecem melhoras genuínas sobre
alternativas disponíveis no mercado. Vamos além de fornecer produtos padrão e adicionar
valor ao sistema de saúde por meio de uma gama de serviços de apoio e medicamentos de
valor agregado, incluindo formulações combinadas. Exemplos incluem o aplicativo “Sandoz
Pro” profissionais da saúde criado pela nossa Afiliada canadense e o “polypill” cardiovascular
“três em um” lançado pela Sandoz Alemanha em 2015.
Aumentar o acesso a medicamentos é a base de nosso modelo de negócios diário, mas
também temos diversos programas de responsabilidade corporativa para assegurar acesso
aos que mais precisam. Esses programas têm o objetivo de abordar necessidades de saúde
específicas em comunidades carentes, promover acesso à informação médica e ajudar com
a capacitação.
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At Sandoz
our work is focused on improving access to medicines, access to medical information and access to m

