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Quinta-feira, 31 de OutubrO de 2019
2 a 8 de Maio de 2020

sAÚDe assim que a organiZaçÃo mundial da saÚde inFormou que havia identiFicado um novo coronavírus, empresa se moBiliZou

Iniciativas da Johnson & Johnson
na luta contra o novo coronavírus
Do desenvolvimento de uma vacina até a doação de 50 milhões de dólares em apoio aos profissionais de saúde
nas linhas de frente da crise em todo o mundo; conheça as medidas da empresa em resposta à pandemia
DeSenvOLviMentO e FABriCAçÃO De trAtAMentOS

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

em 30 de março, a Johnson
& Johnson anunciou que um
candidato à vacina havia
sido selecionado para iniciar
testes clínicos até setembro
de 2020. além disso, a
companhia, juntamente
com a autoridade
Biomédica de pesquisa e
desenvolvimento avançado
(Barda), destinou 1 bilhão
de dólares para co-financiar
pesquisa e desenvolvimento
de vacinas, além de
financiamento adicional
para continuar seu trabalho
em andamento para
identificar possíveis
tratamentos antivirais
contra a covid-19.
a Johnson & Johnson
também anunciou planos
para ampliar sua
capacidade global de
fabricação com o objetivo
de fornecer ao mundo 1
bilhão de doses de uma
vacina segura e eficaz para
uso emergencial durante a
pandemia sem visar fins
lucrativos.

Da Redação
@jornalovale

Assim que a OMS (Organização Mundial da
Saúde) revelou pela primeira vez que havia
identificado um novo coronavírus, agora
Covid-19, a Johnson & Johnson se mobilizou rapidamente.
Enquanto a China recebia da empresa
EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), cientistas dos laboratórios J&J se
voltaram a pesquisas de um potencial candidato à vacina.
À medida que o novo coronavírus se espalhou por todo o mundo, a Johnson & Johnson continuou a prestar apoio aos hospitais
e seus profissionais de saúde, que enfrentam
a crise na linha de frente e aos parceiros de
pesquisa, que estão igualmente comprometidos em encontrar soluções que possam ajudar interromper a pandemia de Covid-19.
Do desenvolvimento de uma potencial vacina até o benefício que permite que funcionários que tenham treinamento médico possam
se ausentar de suas atividades para ajudar
nas linhas de frente, reunimos abaixo três
maneiras por meio das quais a empresa está
cumprindo sua missão de ajudar a cuidar de
milhões de pessoas ao redor do mundo.
Confira:

APOiO A trABALHADOreS DA ÁreA DA SAÚDe
em janeiro, a Johnson &
Johnson anunciou que
forneceria 250 milhões de
dólares em dez anos para
ajudar a inspirar, recrutar,
treinar, reter e mobilizar os
profissionais de saúde da linha
de frente por meio do Johnson
& Johnson center for health

FOrneCiMentO De DiSPOSitivOS e treinAMentOS

Worker innovation. em março, a
empresa destinou 50 milhões
de dólares adicionais
especificamente para apoiar
médicos, enfermeiras, parteiras,
agentes comunitários de saúde
e outros profissionais na linha
de frente de combate à
covid-19.
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a ethicon, uma das
empresas da Johnson &
Johnson medical devices,
e a prisma health
anunciaram em abril uma
colaboração para fabricar
e distribuir um dispositivo
que permite que um único
ventilador seja usado por
dois pacientes. para isso,
será usada tecnologia de
impressão 3d para
fabricar o dispositivo. ele
será distribuído sem custo
para prestadores de
serviços de saúde nos
eua. enquanto isso, o
Johnson & Johnson
institute - que treina mais
de 210 mil prestadores de
serviços de saúde por ano
- expandiu sua
colaboração com o ais
(advances in surgery) para
ajudar no fornecimento
das informações sobre a
covid-19.

