Comunicado à imprensa
A Astellas anuncia participação no Access Accelerated
Participação reforça o compromisso da empresa de melhorar o acesso à saúde
Tóquio, 18 de janeiro de 2017 - A Astellas Pharma Inc. (Presidente e CEO: Yoshihiko
Hatanaka) anunciou hoje a sua participação no Access Accelerated, uma iniciativa global com
a participação de vários agentes do setor que promove o acesso a serviços de prevenção,
diagnóstico e tratamento de doenças não transmissíveis (DNT) em países de renda baixa e
média-baixa. Atuando com outras 21 empresas farmacêuticas líderes do setor e com a
colaboração do Grupo Banco Mundial e da União Internacional para o Controle do Câncer
(UICC), a Astellas trabalhará em direção para atingir a meta dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas de reduzir em um terço o número de mortes
prematuras causadas por DNTs até 2030.
“Temos uma responsabilidade social muito importante de melhorar o acesso à saúde para os
pacientes do mundo todo e ajudaremos a desenvolver soluções sustentáveis”, disse Yoshihiko
Hatanaka, presidente e CEO da Astellas.
Em meio a várias epidemias de saúde, as DNTs, como câncer, doenças cardiovasculares,
doenças respiratórias crônicas, diabetes e distúrbios mentais, são fardos para a saúde pública
do mundo todo. Além do envelhecimento da população e aumento dos riscos devido às
escolhas de estilo de vida, fatores que contribuem para esta crescente carga, os sistemas de
saúde de países de renda baixa e média-baixa oferecem poucos recursos, limitando o acesso
ao diagnóstico, tratamento e cuidados. No Access Accelerated, a Astellas e as organizações
participantes buscam encontrar e evoluir novas soluções para eliminar lacunas no acesso ao
tratamento para DNTs.
A Astellas está comprometida com a sustentabilidade de longo prazo da sociedade, melhorando
o acesso a soluções médicas e de saúde, promovendo avanços científicos e melhorando a
saúde das nossas comunidades. A empresa tem participado ativamente de alguns programas
seletos de P&D para doenças tropicais negligenciadas, incluindo a contribuição de

conhecimento científico para o desenvolvimento de uma formulação pediátrica para o
tratamento da esquistossomose e a pesquisa colaborativa para desenvolver fármacos
anti-helmínticos e antiprotozoários. Para ajudar no tratamento de DNTs, a Astellas acelerou
sua iniciativa Action on Fistula com o objetivo de transformar as vidas de mulheres com
fístula obstétrica no Quênia. Por meio deste programa, mais de 1.200 pacientes foram tratadas
com cirurgia reconstrutiva.
###

About Access Accelerated
Access Accelerated is a first-of-its-kind, multi-stakeholder collaboration focused on improving NCD care.
Involving more than 20 pharmaceutical companies, the initiative works with partners such as World Bank Group
and the Union for International Cancer Control (UICC) to help overcome a variety of access barriers to NCD
medicines in low-income and lower-middle income countries. Access Accelerated will support multi-stakeholder
dialogue and begin on-the-ground work to improve NCD prevention, diagnosis and treatment.
Contributing companies include: Almirall, Astellas, Bayer, Bristol-Myers Squibb, Celgene, Chugai, Daiichi
Sankyo, Eisai, Eli Lilly and Company, EFPIA, GlaxoSmithKline, The International Federation of Pharmaceutical
Manufacturers and Associations (IFPMA), Johnson & Johnson, JPMA, Menarini, Merck, MSD, Novartis, Pfizer,
PhRMA, Roche, Sanofi, Shionogi, Sumitomo Dainippon, Takeda and UCB. IFPMA will act as the Secretariat for
Access Accelerated.
For more information, please visit accessaccelerated.org.
About Non-Communicable Diseases
NCDs, including cancers, cardiovascular diseases, chronic respiratory disease, diabetes and mental health disorders
are the leading causes of death and disability worldwide. This places a double burden on communities and
economies around the world already combating infectious diseases.
About Astellas
Astellas Pharma Inc., based in Tokyo, Japan, is a company dedicated to improving the health of people around the
world through the provision of innovative and reliable pharmaceutical products. We focus on Urology, Oncology,
Immunology, Nephrology and Neuroscience as prioritized therapeutic areas while advancing new therapeutic areas
and discovery research leveraging new technologies/modalities. We are also creating new value by combining
internal capabilities and external expertise in the medical/healthcare business. Astellas is on the forefront of
healthcare change to turn innovative science into value for patients. For more information, please visit our website
at www.astellas.com/en.
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