Nossa contribuição para a luta contra o novo Coronavírus (COVID-19)
Diante do cenário desafiador e único que estamos enfrentando em virtude da atual pandemia de Covid-19, a GSK
no Brasil segue acompanhando a situação e reforça seu compromisso no combate à disseminação do novo
Coronavírus no país. Neste momento, nossas prioridades são:
- A saúde e o bem-estar dos nossos funcionários;
- A garantia do abastecimento dos nossos produtos, medicamentos e vacinas, que são críticos à
sociedade;
- A busca de soluções para o combate desta doença, no campo da Pesquisa&Desenvolvimento.

A saúde e o bem-estar em 10 lugar
Estamos tomando todas as medidas necessárias para apoiar e proteger os nossos funcionários. Todos os
colaboradores da GSK no Brasil trabalham, atualmente, em regime de home-office para evitar a propagação do
vírus. Somente as equipes indispensáveis à continuidade do Negócio estão exercendo suas funções nas áreas de
produção e logística, onde são seguidas todas as orientações de higiene e limpeza das autoridades em saúde
pública.
Em respeito e cuidado com os pacientes, suspendemos provisoriamente todos os contatos proativos da nossa
força de vendas com os Profissionais de Saúde, dando espaço para que eles se concentrem em fazer o que é
importante agora: salvar vidas e conter a pandemia. Contudo, continuamos à disposição para apoiá-los, seja
tirando dúvidas sobre nossos medicamentos e tratamentos ou para consulta de material com atualização
científica, educação continuada e estudos clínicos.

Nossa função social e obrigação com a sociedade
Como líder em Vacinas, HIV e área respiratória, e um dos principais parceiros do governo brasileiro no
fornecimento de medicamentos e vacinas, estamos trabalhando para garantir o abastecimento à sociedade. Até
o momento, nossa cadeia de suprimentos no Brasil não foi afetada. Operamos normalmente no fornecimento
dos nossos produtos. Porém, decisões relacionadas à restrição de viagens, fechamento de fronteiras e aeroportos
e suspensão de voos ao redor do mundo podem alterar este cenário. Como esta é uma situação dinâmica e em
constante evolução, seguimos monitorando e em estreita comunicação com os diferentes governos sobre
quaisquer problemas futuros de abastecimento.
Neste momento, todos os esforços estão focados em conter a disseminação do vírus, mas também sabemos que
a dinâmica sazonal de outros vírus e os cuidados de saúde de pacientes com doenças crônicas continuarão
exigindo tratamento e atenção. A GSK tem uma função social e uma obrigação em atender todos os seus
pacientes e consumidores.

Como estamos ajudando o esforço global para desenvolver uma vacina?
No campo da Pesquisa&Desenvolvimento, estamos mobilizados na busca por uma nova vacina contra o
Coronavírus. Colocamos à disposição dos cientistas da CEPI - instituição que atua no desenvolvimento de vacinas
para controlar surtos - nossa plataforma de adjuvantes, mesma tecnologia já utilizada com sucesso na pandemia

de gripe. Com essa tecnologia, é possível reduzir a quantidade de antígeno por dose, o que permite a oferta de
mais doses de vacinas para mais pessoas, além de possibilitar uma imunização mais potente e duradoura. Isso,
em um cenário de pandemia como o atual, pode fazer toda diferença.
É tempo de cuidar de nós. Porque é cuidando de nós, que estamos cuidando do próximo, da nossa família, dos
nossos amigos, da nossa economia e da nossa sociedade!
Saiba mais sobre as iniciativas da GSK no combate ao COVID-19 pelo mundo: www.gsk.com

