
Conscientização e  
educação a favor de 
pacientes reumatológicos
Desde o nosso começo, a reumatologia tem sido foco para 
AbbVie. Por mais de 20 anos, dedicamos esforços para 
avançar com os padrões de cuidados na reumatologia, sempre 
comprometidos a criar um futuro melhor para os pacientes, onde quer que estejam.

Por este motivo, e movidos pelo nosso propósito em causar um impacto notável na vida 
dos pacientes, principalmente neste momento desafiador, concentramos nossos esforços 
em iniciativas focadas na saúde e protagonismo do paciente, além da conscientização de 
sinais e sintomas de doenças reumáticas.

www.abbvie.com.br

PORTAL EMPODERAR - pacientes 
com artrite reumatoide 
contam com mais um grande 
aliado: a informação

Acesse  
www.empoderARvoce.com.br  
e conheça conteúdos dedicados 
para ajudar pacientes a ter 
conversas mais produtivas nas 
consultas sobre metas  
de tratamento da AR.

Clique aqui, cadastre-se e conheça 
o desafio virtual desenvolvido pela 
AbbVie, em parceria com a empresa 
de experiências de recreação e 
entretenimento Escapa 60. Neles, os 
jogadores precisam ajudar um amigo 
a descobrir a causa da enigmática e 
persistente dor nas costas que vem 
atrapalhando até a sua rotina de 
trabalho e noites de sono.  
Caso queira, divulgue o desafio virtual:
http://bit.ly/desafiodornascostas

Desafio Não Ignore 
sua Dor nas Costas
- um jeito inovador de 
conscientizar sobre os 
sinais e sintomas da 
espondilite anquilosante

Espondilo Artes - exposição virtual 
que valoriza as expressões artísticas 
de pacientes com espondiloartrites
Acesse  
www.EspondiloArtes.com.br  
e conheça o projeto, idealizado 
pela AbbVie, que valoriza o trabalho 
artístico e a história de pessoas que 
transformaram seus desafios de 
conviver doenças crônicas, como as 
espondiloartrites, em arte...
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