
NOSSO MANIFESTO

Aqui pela Saúde dela!  
Compromisso da Organon 
com as mulheres no Brasil  
e ao redor do mundo. 

Na Organon, acreditamos em um dia a dia melhor e mais sadio para todas as mulheres, sem exceção. Estamos comprometidos com o seu bem-estar e para tanto 
oferecemos tratamentos que as beneficiam nas mais diferentes etapas das suas vidas. Nós existimos para cuidar da saúde delas. 
 
Como uma empresa nova, começamos a nossa jornada acolhendo e ouvindo as necessidades das mulheres, entendendo quais são as questões de saúde que as afligem 
e como podemos verdadeiramente apoiar médicos e especialistas com medicamentos e soluções que transformem vidas. Escutar ativamente as mulheres, seus 
cuidadores e profissionais de saúde é e continuará sendo um trabalho contínuo, do qual não vamos nos furtar, e que permitirá à Organon ser uma importante aliada para 
meninas, jovens, mulheres e senhoras nos mais de 140 países em que estamos presentes.  
 
Sabemos que podemos fazer muito pela saúde feminina e faremos! 
No Brasil, diante da realidade socialmente desigual que vivenciamos, estamos trabalhando incessantemente para prover acesso aos mais diferentes tratamentos para 
mulheres. O ecossistema de cuidados com a saúde feminina é para todas! Independente de classe social, raça, orientação sexual ou qualquer outra característica que 
as faça únicas. Nos comprometemos com a sociedade brasileira para oferecer soluções viáveis para as mulheres porque acreditamos que a jornada para melhoria da 
saúde feminina é fundamental para a conquista de um mundo mais justo, mais saudável e com mais equidade. 
 
E mais! Estamos atentos às atuais transformações na relação das mulheres com os seus corpos e com a sua saúde. Compreendemos que essas mudanças são resultado 
da luta constante por direitos e visibilidade. A saúde feminina nunca foi tão discutida como hoje em dia e nós da Organon - por meio dos nossos times, compostos também 
por mulheres diversas - estamos aqui para seguir lado a lado com todos que se ocupam com o bem-estar da mulher no Brasil e no mundo. A saúde das mulheres 
é o dia a dia da nossa empresa!  
 
A Organon construiu uma base sólida com medicamentos e soluções precisas em diversas áreas como saúde reprodutiva, contracepção, doenças cardíacas, câncer de 
mama, entre outras. Oferecemos essas importantes terapias para o cuidado com a saúde das mulheres. 
Nosso propósito é oferecer dias melhores e mais saudáveis para todas as mulheres pois são elas que movimentam o mundo e fazem diferença em todas as 
sociedades em que estão inseridas.  
Convidamos você a conhecer a Organon e se juntar a nossa comunidade.  A saúde da mulher é o nosso dia a dia. E nós estamos aqui pela saúde de todas elas. 


