
Contribuindo com 
resultados em saúde
Há mais de 20 anos, a AbbVie se dedica a avançar nos 
padrões de cuidado na Imunologia, desde os estágios 
iniciais de desenvolvimento e além. Mantemos o foco em 
doenças complexas com o envolvimento de nossos principais 
especialistas em Pesquisa e Desenvolvimento, trabalhando 
continuamente na criação de soluções que vão além da medicina e impactam positivamente 
a vida dos paciente, a sociedade e o desenvolvimento científico. Entendemos que nossa 
contribuição com o sistema de saúde no Brasil tem relação com a educação e a sustentabilidade, 
por isso concentramos também esforços em iniciativas de capacitação para fortalecer equipes 
qualificadas e na conscientização sobre acesso a medicamentos e servições de saúde.

Conheça algumas iniciativas focadas na reumatologia:

www.abbvie.com.br
Material destinado exclusivamente a profissionais da saúde. Todos os Direitos reservados. Este material é protegido por 
D. Autorais e por outras Leis de proteção de propriedade intelectual. Este é um email pessoal e intransferível, qualquer 
reprodução total ou parcial, alteração, compartilhamento ou uso impróprio deste conteúdo sem autorização prévia da 
empresa é expressamente proibido. Distribuído e aprovado em julho/2021. BR-IMMR-210010.

AbbVie Pro – seu portal personalizado de educação 
continuada em reumatologia
Acesse agora a plataforma e conheça os conteúdos que agregarão ainda 
mais excelência a sua prática clínica. São aulas rápidas com especialistas de 
renome internacional para que o manejo de pacientes seja aperfeiçoado.

Access Concierge Humanizar – Serviço de Orientação de Acesso para pacientes 
cadastrados no Programa Humanizar
Se for sua decisão e de seu/sua paciente optar por tratar doenças imunomediadas pelos planos de saúde, 
seguindo o ROL da ANS, a AbbVie disponibiliza um serviço personalizado de orientação a profissionais 
da saúde ou diretamente a pacientes sobre o acesso a tratamento. Em abril de 2021, a ANS atualizou 
o ROL de procedimentos obrigatórios dos planos de saúde, ampliando as possibilidades de acesso a 
medicamentos imunobiológicos para pacientes com artrite idiopática juvenil poliarticular, uveíte não infecciosa, 
posterior ou pan-uveíte, além de hidradenite e psoríase moderada a grave. Para mais informações, acesse  
www.abbvieimunologia.com.br ou ligue 0800 703 0127.


