A indústria farmacêutica de pesquisa está empenhada em desenvolver uma resposta
eficaz à pandemia da COVID-19, que requer da colaboração de vários atores. Nesta quartafeira, 29 de julho, a Federação Latino-Americana da Indústria Farmacêutica (FIFARMA)
convidou especialistas do setor farmacêutico de pesquisa para darem uma atualização
sobre os esforços que estão fazendo para desenvolver vacinas contra a COVID-19.
AstraZeneca, Janssen América Latina, MSD, Pfizer e Sanofi Pasteur mostraram o que estão
fazendo para resolver essa crise global.
A indústria farmacêutica de pesquisa se juntou em diferentes frentes para encontrar as
soluções o mais rápido possível, como disse Rafael Andrés Díaz-Granados, Diretor
Executivo da FIFARMA: "O desenvolvimento de vacinas e de tratamentos é uma corrida
contra o vírus”. Rafael Andrés explicou que a experiência e os conhecimentos da indústria
estão sendo usados para acelerar o desenvolvimento de vacinas seguras e eficazes. Em
colaboração com as universidades, os governos, os setores público e privado, a indústria
desse setor crítico está reunindo conhecimentos e experiências para procurar soluções
para este problema global. A Dra. Francesca Carvajal, Vice-presidente Associada de

Operações de Pesquisa Clínica para a América Latina da MSD, comentou o seguinte: "A
pandemia da COVID-19 é o desafio científico e sanitário global de nossa geração, que
requer a colaboração de toda a comunidade científica, países, empresas e outros. É um
desafio global e precisa de soluções globais", enfatizou ela.
Os representantes das empresas mencionaram a importância de contar com diferentes
alternativas seguras e eficazes para conter a pandemia. Tosh Butt, SVP da América Latina
da AstraZeneca afirmou: "Queremos que todas as empresas façam vacinas bem
sucedidas”.
Os especialistas mencionaram que estão trabalhando amplamente com os órgãos
sanitários globais, regionais e locais, bem como com os governos, para ter acesso no nível
global. A indústria está antecipando a chegada da vacina, aumentando suas capacidades
de produção, construindo parcerias e se preparando para produzi-la o mais rápido
possível. Este ponto foi reafirmado pelo Dr. Ayman Chit, Vice-Presidente da Área Médica
da Sanofi Pasteur para a região Internacional, "No mundo inteiro estamos procurando as
tendências e o acesso equitativo e global para que o fornecimento e a distribuição coletiva
possam ser garantidos.
A indústria farmacêutica reforçou seu compromisso com a busca de uma rápida solução
a esta pandemia, conforme mencionou a Dra. Graciela Morales, Líder de Assuntos
Científicos e Médicos para Mercados Emergentes da divisão de Vacinas da Pfizer: "Hoje,
mais do que nunca, estamos trabalhando para oferecer alternativas em menos de um ano,
o que é histórico. A indústria não descansará até que tenhamos uma solução para este
vírus que seja acessível para todas as pessoas. Do lado da ciência, estamos procurando
uma solução e acelerando todos os processos para que a humanidade possa voltar à
normalidade". “Na Johnson & Johnson, temos um legado de profundo compromisso com
as crises de saúde mundiais e esta não é a exceção. Continuaremos trabalhando em
estreita colaboração com parceiros em todo o mundo para combater a atual pandemia da
COVID-19”, disse o Dr. Josue Bacaltchuk, Vice-Presidente de Assuntos Médicos para
Janssen América Latina.
O vídeo completo do webinar pode ser encontrado no canal do Youtube da FIFARMA.
Também convidamos vocês a nos seguirem no LinkedIn e no Twitter para conhecerem
dos esforços contínuos da indústria para melhorar a vida de todos.

