
 

 
Caro(a) Dr. ou Dra., 

O mundo inteiro está vivendo uma situação sem precedentes com a pandemia do 
novo SARS-CoV-2 e estamos todos nos adaptando a esse novo cenário. Sabemos o 
quanto isso tem impactado e trazido desafios em nossas vidas. 

A classe médica merece nosso especial agradecimento. Mesmo sendo os profissionais 
mais expostos a essa pandemia, vocês continuam na linha de frente, garantindo o 
cuidado ao paciente. Sabemos também o quanto isso impacta na vida de seus 
familiares e em sua rotina. Por tudo isso, nosso muito obrigado. 

Você e seus pacientes podem seguir contando com a Novo Nordisk durante esse 
período crítico. Durante a pandemia do novo coronavírus, nossa maior prioridade é 
garantir que as pessoas que vivem com doenças crônicas como diabetes, obesidade, 
hemofilia e distúrbios de crescimento tenham acesso contínuo aos nossos 
medicamentos, insumos e suporte ao tratamento. Informamos ainda que no 
momento não estamos passando por nenhuma restrição de fornecimento.  

Diante do cenário de incerteza e adaptação ao novo cotidiano, optamos por não 
realizar visitas promocionais de forma ativa nos próximos dias, mas todos os nossos 
canais estão à sua disposição, seja via representante, MSL ou o Serviço de 
Informação Científica (SIC), para que você tenha todas as ferramentas necessárias 
para seguir realizando um trabalho tão importante.  
Igualmente, os nossos programas de suporte ao paciente (NovoDia, Nordicare e Viver 
a Vida) seguem disponíveis com um time multidisciplinar de profissionais composto 
por enfermeiros, psicólogos, educadores físicos e nutricionistas treinados para 
fornecer orientações sobre o tratamento de doenças crônicas e ajuda-lo(a) como for 
preciso. 

Temos consciência de que em momentos críticos como esse ter acesso a informações 
atualizadas é fundamental. Por conta disso, criamos uma página específica em nosso 
site para centralizar informações referentes aos nossos esforços para garantir o 
fornecimento e abastecimento dos produtos da Novo Nordisk durante a epidemia do 
novo coronavirus. Você pode acessá-la aqui: www.novonordisk.com.br/atualizacoes-
coronavirus.html. 

Todos os canais estão à sua disposição e do seu paciente. Confira embaixo: 

Serviço de Informações Científicas: sic.br@novonordisk.com 

Programas de apoio ao paciente:  

Diabetes e obesidade: www.programanovodia.com.br 

Distúrbios do crescimento: www.nordicare.com 

Hemofilia - Programa Viver a Vida: 08007797027 

SAC: sac.br@novonordisk.com; ou pelo telefone 0800144488 
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Você também pode acompanhar a Novo Nordisk nas redes sociais:  

Facebook: facebook.com/novonordiskbrasil 

Instagram: @novonordiskbr 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/novo-nordisk 

 

No caso de dúvidas, os nossos funcionários estão à disposição para fornecer suporte 
adicional. 

 

Novo Nordisk Brasil 
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