Cuidando profundamente.
Trabalhando sem medo. Mudando vidas.TM

Na Biogen, nossa missão é clara:
Somos pioneiros em neurociência.
Desde a nossa fundação em 1978 como uma das primeiras
empresas globais do mundo de biotecnologia por Charles
Weissmann, Heinz Schaller, Kenneth Murray e os ganhadores
do Prêmio Nobel, Walter Gilbert e Phillip Sharp, a Biogen liderou
pesquisas científicas inovadoras na última década com o objetivo
de derrotar doenças neurológicas devastadoras.

Acreditamos que nenhum
outro campo de pesquisa
tenha tantas necessidades
não atendidas ou seja tão
promissor em avanços
médicos quanto a
neurociência.

Milhões de pessoas ao redor do mundo
são afetados pela esclerose múltipla,
doença de Alzheimer, doença de
Parkinson e esclerose lateral amiotrófica
(ELA). Muitas pessoas também sofrem
de doenças menos comuns como a
atrofia muscular espinhal (AME) e
paralisia supranuclear progressiva (PSP).

A Biogen conta com alguns dos melhores neurologistas e
neurocientistas do mundo. Fazem parte da nossa equipe, médicos
e líderes científicos de todo o mundo com o objetivo de ampliar
as pesquisas médicas. Nosso foco em neurociência, nossa sólida
experiência científica e nossa coragem em assumir riscos, fazem de
nós líderes em pesquisa e desenvolvimento de medicamentos
que transformam a neurociência em benefício da sociedade.
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Nossa capacidade tecnológica nos possibilita criar novas
maneiras de transitar nossos produtos da etapa inicial
de desenvolvimento para a de fabricação, com a intenção
de levar mais rapidamente nossos medicamentos de alta
qualidade, eficácia e segurança aos pacientes.

Admitindo os desafios enfrentados
pelos sistemas de saúde atualmente,
atendemos rigorosamente às
demandas das autoridades
regulatórias e colaboramos com
os profissionais da área da saúde,
seguindo os princípios éticos
estabelecidos para o setor, para que
todos os pacientes elegíveis possam
ter acesso às nossas terapias.

Agindo com profissionalismo,
integridade e ética, assumimos a
responsabilidade de agregar valor
aos nossos acionistas.

Temos grande respeito pelas
contribuições dos profissionais de
saúde, que cuidam de pessoas
que convivem com doenças
neurológicas. Reconhecemos
também o importante papel
dos cuidadores, familiares e
amigos que se preocupam com
essas pessoas. A Biogen tem o
compromisso de trabalhar de
forma ética e transparente com
as organizações de apoio aos
pacientes, reconhecendo o grande
suporte que elas oferecem às
comunidades que representam.

A Biogen contribui com as
comunidades onde vivemos.
Nós somos comprometidos com
os nossos funcionários, com a
diversidade, inclusão e também
com a sustentabilidade ambiental.

Nós temos a profunda
preocupação de fazer a diferença.
Trabalhamos sem medo.
Não desistimos nem mesmo quando somos desafiados;
buscamos inovação em tudo o que fazemos.

Nos orgulhamos de ter a
oportunidade de mudar vidas.

