
Nossa missão é descobrir e 
fornecer medicamentos inovadores 
que solucionem as questões 
mais sérias de saúde de hoje e 
enfrentem os desafios médicos de 
amanhã. 

Desafiamos as 
fronteiras da ciência 
para causar um 
impacto notável na 
vida das pessoas

48 mil 
colaboradores em 
todo o mundo

+57 milhões 
de pacientes utilizam 
nossos medicamentos 

+30 
marcas

+60 
condições de 
saúde tratadas

+175 
países têm acesso 
às nossas terapias

Nós nos empenhamos em causar um impacto 
notável na vida das pessoas em várias 
áreas terapêuticas : Imunologia, Oncologia, 
Neurociências, Oftalmologia, Virologia, Saúde 
da Mulher e Gastroenterologia, além dos 
serviços e produtos da Allergan Aesthetics.

Com a aquisição da Allergan, concluída 
em maio de 2020, somos uma das maiores 
empresas farmacêuticas do mundo e temos 
condições de investir ainda mais na pesquisa 
de medicamentos transformadores.

*Dados de 2021

A AbbVie no mundo
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No Brasil, uma 
presença cada vez 
mais ampla 

Estamos presentes no Brasil desde 2014 e 
hoje somos quase 1 mil colaboradores no 
país, formando um time diverso que causa um 
impacto notável na vida de cerca de 460 mil 
pacientes todos os meses*. 

* Número de pacientes tratados com medicamentos AbbVie (Imunologia, 
Oncologia, Especialidades, Neurociências e Oftalmologia). Não inclui 
Allergan Aesthetics.

Atuação local 
focada em NeurociênciasOncologia Especialidades Oftalmologia

Anápolis 
Centro de 
Distribuição

Equipes de campo 
presentes em 
todos os Estados 
brasileiros.

Guarulhos Fábrica

São Paulo 
Sedes 
Administrativas 
Laboratório de 
Qualidade

Nosso time está distribuído entre nossa sede 
e Laboratório de Qualidade em São Paulo 
(SP); fábrica em Guarulhos (SP); Centro de 
Distribuição em Anápolis (GO) e em todos os 
Estados com nosso time de campo.

Nosso portfólio no país abrange 
mais de 45 indicações terapêuticas 
e, até 2025, a expectativa é lançar 
mais de 30 novos produtos e 
indicações.

18 milhões 
de frascos de produtos 
oftalmológicos 
produzidos por ano.

Imunologia

Produtos oftalmológicos produzidos 
no Brasil são exportados para países 
da América Latina.
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Áreas Terapêuticas no Brasil

Imunologia

Temos o compromisso de mudar a vida dos 
pacientes com tratamentos inovadores para 
doenças como psoríase e artrite reumatoide. 
Por quase duas décadas, somos pioneiros na 
área da imunologia, desenvolvendo terapias 
inovadoras e com os mais altos padrões de 
manufatura.

Oftalmologia

Na área de cuidados com os olhos, nossa 
missão é proteger e preservar a visão dos 
pacientes, promovendo mais qualidade de vida 
para milhões de pessoas que sofrem, todos os 
anos, com perda de visão. Nossos cientistas 
estão continuamente buscando caminhos 
promissores de pesquisa para tratar doenças 
relacionadas à retina, como edema macular, 
edema macular diabético e degeneração 
macular relacionada à idade.

Oncologia

Nosso objetivo é transformar a forma como 
o câncer é tratado. Para isso, temos como 
foco alcançar um melhor controle de longo 
prazo dos cânceres hematológicos, incluindo 
leucemia linfocítica crônica e leucemia mieloide 
aguda. Também investimos em tecnologia 
inovadora e parcerias com líderes em todo 
o segmento para identificar e avançar na 
pesquisa de terapias promissoras para tumores 
sólidos.

Allergan Aesthetics 

A Allergan Aesthetics desenvolve 
constantemente novas terapias e 
dispositivos que tratam, de forma segura 
e eficaz, problemas de pele, redução de 
gordura, linhas faciais e volume facial. 
Como uma empresa AbbVie, a Allergan 
Aesthetics irá continuar diferenciando-
se pelos programas de atendimento 
de excelência ao cliente, assim como 
crescer e expandir sua posição de 
liderança.

Neurociências

Nosso compromisso em atender as 
necessidades de pessoas que vivem com 
doenças neurodegenerativas é inabalável. 
Cada desafio nesse território desconhecido nos 
torna mais determinados e nos impulsiona a 
descobrir e fornecer soluções para pacientes, 
cuidadores e médicos. 
 
 

Especialidades
Além das nossas principais áreas terapêuticas, 
usamos nosso conhecimento científico para 
descobrir e desenvolver medicamentos para 
doenças com opções de tratamento ainda 
limitadas, incluindo endometriose, miomas 
uterinos, fibrose cística, problemas de saúde 
reprodutiva, enxaqueca crônica, colite ulcerosa, 
bexiga hiperativa e síndrome do intestino irritável.
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Queremos ir além das pequenas melhorias 
e contribuir para mudanças transformadoras 
na vida das pessoas. Desde 2013, ampliamos 
em 80% nossos investimentos em Pesquisa e 
Desenvolvimento, ultrapassando em 2020 a marca 
de US$ 5,8 bilhões anuais em recursos destinados 
à ciência. A aquisição da Allergan aprimora ainda 
mais nossa capacidade de investir a longo prazo em 
várias áreas de necessidade terapêutica.

Compromisso com 
as pessoas e as 
comunidades 

Um fluxo consistente de inovação
e terapias transformadoras

Nossa ciência 
impacta vidas

Atuar de forma responsável é o que 
nos move em tudo o que fazemos. 
Por isso, nos orgulhamos por fazer 
a nossa parte para melhorar as 
condições de saúde e a vida em 
comunidades carentes. Investimos 
para fortalecer programas 
comunitários, educacionais e 
relacionados à saúde.

Nossos cientistas trabalham para desenvolver 
soluções para doenças do sistema imunológico, 
diversos tipos de câncer, paralisia supranuclear 
progressiva, doença de Alzheimer, Parkinson 
avançado, esclerose múltipla, lesões na medula, 
fibrose cística e fibrose uterina, entre outras.

~70 mil 
pacientes, de 60 países, participaram 
de estudos clínicos, em 2020

75% dos medicamentos 
em pesquisa são considerados inovadores

~20 
países com fábricas 
e/ou instalações de 
pesquisa

64 
estudos clínicos

+800 
pacientes brasileiros 
participantes

Foco em 
Imunologia, Oncologia e Virologia

+200 
equipes e centros de P&D 
envolvidos

8,4 milhões 
de pessoas 
beneficiadas 
desde 2013

210 
comunidades 
em 36 países

No Mundo

200 mil 
pessoas 
beneficiadas 
por programas 
educacionais e 
de saúde

2 mil 
horas de serviços 
voluntários 
dedicados a 
comunidades 
brasileiras nos 
últimos 5 anos

No Brasil

Impacto real

No mundo

No Brasil
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