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1. Chamada Pública para Seleção de Projetos de 
Associações de Pacientes 2019

Temos a missão de transformar a vida das pessoas e de mudar fundamentalmente a 

forma como as doenças são gerenciadas, interpretadas, prevenidas e curadas. 

Acreditamos que desafiar alguma coisa é a melhor maneira de mudá-la. Logo, 

nosso objetivo não é apenas inovar, mas também proporcionar ferramentas que 

ajudem as pessoas a tomarem decisões conscientes e alcançarem os melhores 

resultados possíveis para sua saúde.

 

Temos o compromisso de abrir nossas portas à colaboração e às necessidades dos 

pacientes, para que o que funciona em nossos laboratórios possa funcionar em 

suas vidas.

 

Guiados diariamente pelos valores do Nosso Credo, colocamos as necessidades e o 

bem-estar daqueles a quem servimos em primeiro lugar e acreditamos ser 

responsáveis pelas comunidades nas quais vivemos e trabalhamos, devendo 

encorajar melhorias cívicas, de saúde e educação. Por tudo isso, sabemos que não 

há tempo a perder, pois há muito mais a ser feito e os pacientes estão esperando.

 

Assim, buscamos um futuro onde a área da saúde seja desafiada por cidadãos e 

pacientes com voz ativa, bem informados e com poder de decisão e trabalhamos 

por uma mudança que possa ampliar o acesso a medicamentos e proporcionar 

serviços de assistência médica de qualidade.
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Para nós, a construção desse cenário só é possível através de um movimento 

colaborativo e de responsabilidade compartilhada entre todos os envolvidos no 

processo. Por isso a parceria com as associações de pacientes e as ações que 

desenvolvemos em conjunto são tão importantes.

 

O presente documento é reflexo desse nosso compromisso e responsabilidade em 

buscar melhorias para os sistemas de saúde, disseminar um maior entendimento 

sobre as doenças relacionadas às áreas terapêuticas em que atuamos, contribuir 

com o desenvolvimento das organizações de pacientes e aumentar nosso 

engajamento de forma consistente e a longo prazo em diálogos públicos para a 

melhoria da assistência à saúde no País.

 

As associações representam a voz e a perspectiva dos pacientes, ajudando todos os 

elos do sistema de saúde a compreenderem o dia a dia e desafios de pessoas 

vivendo com uma doença e o papel que podemos desempenhar ao dar apoio aos 

médicos, pacientes e famílias. Por sua vez, os recursos, apoio e conhecimento que 

oferecemos a esses grupos podem ajudá-los a realizar sua missão. Tudo isso faz 

parte do nosso compromisso em ajudar você e quem você ama a ter uma vida mais 

longa, mais saudável e mais feliz.
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2. Requisitos e critérios

2.1. A Janssen Brasil, através de sua área de Patient Advocacy, apresenta a presente 

chamada pública buscando estabelecer um processo padronizado de aprovação 

das solicitações das associações de pacientes que tenham projetos novos ou em 

andamento executados no Brasil em alguma das seguintes áreas terapêuticas:

Doenças raras: doença de Gaucher, hipertensão arterial pulmonar e 

Niemann-Pick tipo C.

Hematologia: leucemia, leucemia linfoide crônica, linfoma e mieloma.

Imunologia: artrite psoriásica, artrite reumatoide, doença de Crohn, 

espondilite anquilosante, psoríase e retocolite ulcerativa.

Oncologia: câncer de próstata e câncer de bexiga.

Sistema nervoso central: esquizofrenia, depressão e ideação suicida.

2.2. O objetivo da companhia é estabelecer parâmetros mínimos de parceria para 

oferecer apoio financeiro aos projetos selecionados que estejam em concordância 

com as áreas terapêuticas mencionadas no item 2.1. para o ano de 2019 e que 

atendam aos requisitos descritos neste documento. Essa cooperação deve se 

basear em valores como ética, transparência, integridade, respeito, comunicação 

clara e benefício aos pacientes.
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Ser uma organização não governamental e sem fins lucrativos;

Estar estabelecida e desenvolver projetos no Brasil;

2.3. As organizações interessadas devem prioritariamente:
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Possuir registro ativo no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

Ter representantes legais e membros de direção com registro ativo no 

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Possuir Ata Constitutiva (Pessoa Jurídica);

Estar em conformidade com leis, regulamentos, códigos e diretrizes 

brasileiras;

Ter autorizações, licenças pertinentes e status fiscal permitindo este tipo de 

atividade;

Não possuir representantes legais e membros de direção envolvidos com 

práticas ilícitas;

Ser responsável diretamente pelo projeto submetido nesta chamada pública;

Apresentar declaração caso membros do corpo diretivo tenham vínculo 

(relação familiar ou por afinidade) com agentes em órgãos governamentais com 

poder de decisão na compra de produtos ou serviços da Janssen;

Não promover incentivo à judicialização.

2.4. Serão considerados projetos que sigam as seguintes linhas de atuação:

Advocacy: Promover engajamento ativo em prol de uma causa, com o 

objetivo de fomentar o debate sobre o aprimoramento de políticas públicas 

na área da saúde, ampliar o conhecimento sobre os direitos dos pacientes, 

envolver e sensibilizar atores deste processo e colaborar com o acesso ao 

tratamento adequado e de qualidade.

Capacitação: Capacitar os pacientes, familiares e cuidadores sobre os sistemas 

de saúde do Brasil, direitos dos pacientes, melhor entendimento da doença e 

seus agravos, bem como conhecimento sobre os tratamentos existentes. 

Empoderar o paciente para que ele seja protagonista das melhorias de acesso.

Conscientização da sociedade: Realizar campanhas para divulgar informações 

adequadas sobre a doença, seus sintomas, formas de diagnóstico, 

tratamentos e os profissionais indicados para acompanhamento do paciente.

Aprimoramento institucional: Fortalecer a gestão das associações em busca 

de melhora constante de suas atividades, incentivar ações de voluntariado e 

facilitar a coalizão com outras associações visando o fortalecimento da causa. 

Também buscamos disseminar conhecimento e informação de forma a atingir 

o maior número de pessoas possível.

2.5. O apoio financeiro pode ser concedido a projetos que promovam as 

seguintes ações:
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Projetos, eventos, campanhas e ações com propósito educacional, motivacional 

e/ou informativo sobre a área da saúde para público especializado ou geral;

Anúncios e publicações somente com foco institucional;

Programas e serviços de apoio à comunidade de pacientes e seus cuidadores;

Capacitação técnica e treinamentos;

Atividades de relações públicas para manutenção de parcerias institucionais 

com atores estratégicos;

Mapeamentos, pesquisa, geração e análise de dados;

Ações de comunicação online e produção de material digital (folders, 

infográficos, banners, vídeos, identidade visual, slogan, etc);

Material gráfico de publicidade impresso;

Contratação de prestação de serviços voltados especificamente para o projeto 

ou evento proposto.

2.6.  O apoio financeiro não será concedido para os seguintes fins:
Requisição recebida fora da data estipulada neste documento;

Projetos que não estejam voltados para as áreas terapêuticas da Janssen;

Projetos que contenham ações com informações de medicamentos para 

público leigo;

Apoio financeiro para indivíduos;

Pesquisa de mercado;

Hospedagem, viagem e refeições que não estejam intimamente relacionadas ao 

momento da atividade organizada pela empresa ou da atividade patrocinada, 

sendo que a empresa não pode organizar ou reembolsar despesas de viagens 

relacionadas a outros motivos, extensões de viagem não relacionadas ou 

paradas desnecessárias;

Despesas com viagem, refeição, acomodação ou outros itens de hospitalidade 

que não forem aprovados com antecedência pela área de Health Care 

Compliance da Janssen;

Viagens, refeições e custos extras com hotel, incorridos por esposas/maridos ou 

convidados;

Atividades e/ou viagens extravagantes, para recreação ou entretenimento;

Atividades em locais inadequados (ex: parques temáticos, cruzeiros e locais 

luxuosos);

Pagar taxas ou despesas administrativas e/ou operacionais da associação;

Eventos que não possuam foco educacional, motivacional e/ou informativo;
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2.7. O pedido de apoio deverá conter os seguintes itens:

Dados de identificação da associação (nome, CNPJ, endereço completo, 

responsável pelo projeto e contato do responsável);

Apresentação institucional da associação;

Apresentação do projeto;

Justificativa;

Objetivo Geral;

Objetivos Específicos;

Resultados esperados (com métricas quantitativas e qualitativas que 

avaliem o sucesso do projeto);

Público impactado;

Envolvimento de terceiros (agências, demais patrocinadores, etc.);

Cronograma (detalhar como o apoio será aplicado no cronograma);

Orçamento detalhado (descrever as quantias de cada ação que 

compõem o projeto e o propósito de cada custo);

Cotas de patrocínio (esclarecer se é única ou multipatrocinada - indicar 

somente o número de patrocinadores, se aplicável - e listar as opções 

de apoio, quando aplicável);

Contrapartida.

I. Projeto descritivo contendo:
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Solicitações para projetos finalizados ou com menos de 3 meses para 

finalização;

Contratação de prestação de serviço que não esteja relacionado ao projeto 

submetido;

Contribuições de caridade;

Eventos para arrecadar fundos;

Brindes e presentes;

Projetos que estejam em desacordo com as premissas apresentadas no 

código de conduta da Interfarma;

Projetos que incentivem a judicialização.

2.8.    Caso o projeto esteja em andamento, deve-se enviar além do orçamento 

detalhado do que será aplicado, o racional dos custos do que foi previamente 

executado, garantindo que tal quantia não faz parte do pedido de apoio. Logo, os 

custos a serem cobertos pela cota patrocinada devem ser apenas os custos futuros.

 

2.9.   A quantidade de cotas deve ser condizente com a quantidade de 

patrocinadores, assim como os valores somados devem corresponder ao valor 

total do projeto ou ser inferior a ele.



3. Considerações

3.1. A Janssen preferencialmente não deve ser a única 
financiadora de uma associação de pacientes ou única 
responsável por projetos, eventos e/ou campanhas de 
grande porte.
 
3.2. Acordos escritos são obrigatórios para todos os 
projetos aprovados pela Janssen.
 
3.3. O projeto apresentado deverá beneficiar os 
pacientes e seguir os objetivos da associação de 
pacientes inclusos em sua missão, contrato social ou 
estatuto.
 
3.4. As ações da Janssen e das associações de pacientes 
devem ser independentes.
 
3.5. A Janssen se compromete a respeitar as metas, 
prioridades e processos das associações de pacientes.
 
3.6. A Janssen se compromete a pedir 
antecipadamente permissão para usar informações das 
associações de pacientes de forma pública e também a 
respeitar a autoridade editorial de tais grupos. 
 
3.7. A Janssen não oferecerá aconselhamento sobre 
questões médicas e nem promoção de produtos.
 
3.8. Não será vetado o apoio de outras empresas e/ou 
grupos aos projetos desenvolvidos em parceria com a 
Janssen.

0 7

3.9. As áreas de vendas e marketing da Janssen não serão vinculadas às iniciativas da área de 
Patient Advocacy.
 
3.10. As associações não têm obrigação ou compromisso de promover, comprar ou 
recomendar nossos produtos, de apoiar ações judiciais e/ou de agir em nosso nome.
 
3.11. Seguindo recomendação da Interfarma, o valor relacionado às taxas de gestão e 
organização do projeto devem atingir no máximo 15% do seu valor total.



4. Processo e prazos 
de submissão

4.1. O período de submissão dos projetos ficará disponível no site da Janssen Brasil entre 

14 de janeiro de 2019 e 15 de março de 2019.

 

4.2.    Considerando o tempo de aprovação, contratação e pagamento da Janssen, os 

pedidos de apoio devem ser submetidos para avaliação pelo menos 60 dias antes da data 

do início do projeto. Logo, pedimos que se atentem para a data de submissão de projetos 

previstos para ocorrerem ou terem início entre 14 de março e 15 de maio de 2019. No caso 

de projetos que se iniciem antes de 14 de março de 2019, pedimos que a sua submissão 

ocorra nos primeiros momentos da abertura da chamada pública, sendo recomendado a 

semana entre 14 de janeiro a 21 de janeiro. Lembrando que a submissão não garante 

aprovação automática do projeto, sendo esse ponto uma recomendação para reduzir 

atrasos na avaliação e possivelmente contratação de tais casos. 

 

4.3.   Não existem restrições quanto a quantidade de projetos submetidos, podendo ser 

selecionado mais de um projeto por associação. Porém, associações que tenham interesse 

em mais de uma submissão devem preencher e enviar um projeto por formulário.

 

4.4.   O preenchimento das informações solicitadas no formulário não exclui a 

obrigatoriedade do envio das mesmas no documento do projeto descritivo.
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4.5. Para submeter o pedido de apoio é necessário seguir as instruções dispostas neste 

documento e preencher e anexar os documentos requeridos em 2.7. no endereço 

online https://pt.surveymonkey.com/r/advocacyjanssen. O documento da chamada 

pública e o formulário estão disponíveis no site da Janssen Brasil.

 

4.6. Não aceitaremos solicitações de apoio enviadas por outro canal que não seja 

exclusivamente o disponibilizado no site da Janssen Brasil. 

Em caso de dúvidas sobre o processo de submissão, enviar mensagem para o 

endereço de e-mail advocacyjanssenbr@its.jnj.com

 

4.7. Após o envio da submissão pelo formulário, você receberá um e-mail de 

confirmação. Durante o processo de análise dos projetos, você poderá receber e-

mails solicitando informações adicionais ou esclarecimentos.

 

4.8. A resposta ágil às solicitações da Janssen é fundamental para dar seguimento as 

análises dentro dos prazos estabelecidos.

 

4.9. O envio desta solicitação não garante a concessão de apoio financeiro por parte 

da Janssen.



5.1. Todas as seções do projeto descritivo e o formulário devem ser preenchidos e 

enviados para a proposta ser considerada elegível.

 

5.2. Qualquer tipo de apoio solicitado por associações de pacientes seguirá 

estritamente o processo de aprovação da Janssen, através das regras do presente 

documento, não havendo exceções.

 

5.3. Os projetos serão avaliados obrigatoriamente pelo comitê local (Brasil) de 

Patient Advocacy da Janssen Brasil, composto por representantes das áreas de 

Acesso, Health Care Compliance, Jurídico, Medical Affairs, Strategic Affairs e Patient 

Advocacy. A análise dos projetos por esse comitê pode ter um prazo de 15 dias 

corridos até o resultado final.

5.4. As associações com projetos pré-selecionados pela área de Patient Advocacy 

poderão ser chamadas a Janssen para apresentarem seus projetos ao comitê local. 

Neste caso, se necessário, passagem, hospedagem e alimentação serão pagos aos 

representantes das associações. 

 

5.5. A depender do valor do projeto e de seu caráter, o mesmo poderá ser avaliado 

pelo comitê regional (América Latina), além do comitê local (Brasil). A análise dos 

projetos por esse comitê pode ter um prazo de 30 a 45 dias corridos até o resultado 

final.

 

5.6. A avaliação dos projetos para apoio financeiro de forma alguma depende ou é 

influenciada por atividades, pagamentos, serviços prestados, referências a produtos 

ou projetos apoiados anteriormente, em desenvolvimento ou planejados para 

acontecer.

 

5.7. Cada solicitação é avaliada em seu mérito individual e cada pedido recebe uma 

consideração cuidadosa atendendo critérios legais e de compliance.
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5. Processo e prazos 
de avaliação



 

 

5.8. Os requisitos de avaliação usados pela Janssen serão, entre outros itens:

Envio dos documentos requisitados e que cumpram com as orientações 

dispostas aqui;

Objetivos claros de melhoria no atendimento e cuidado ao paciente;

Qualidade e credibilidade do projeto;

Atender critérios científicos rigorosos e confiáveis;

A associação de pacientes deve ter qualificação, experiência, 

conhecimento ou capacidades especiais comprovadas para realizar o 

projeto;

Avaliação de necessidades educacionais e mensuração de resultados 

predefinidas;

Áreas terapêuticas estipuladas em documento pela Janssen em 2019;

Conformidade com leis, regulamentos, códigos e diretrizes;

Análise de impacto, inovação, necessidade e viabilidade;

Projetos em consonância com a nossa mensagem institucional;

Valor justo de mercado.
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6. Resultado e Compromissos 
Finais

6.1.    Nenhum solicitante deve considerar qualquer solicitação aprovada até que tenha 

recebido por e-mail uma notificação informando o resultado.

 

6.2. Todos os solicitantes serão informados exclusivamente via e-mail sobre o parecer 

de seu pedido de apoio ao final do período de análise, independente do resultado.

 

6.3. Os dados e documentos dos projetos inscritos não serão divulgados publicamente, 

servindo somente para conhecimento das áreas da Janssen envolvidas no processo de 

avaliação.

 

6.4.  Caso a requisição seja aprovada, a associação deverá apresentar as informações 

solicitadas pela Janssen para registro no sistema de pagamento, bem como assinar uma 

carta de compromisso para fins legais.

 

6.5.   A liberação do pagamento do apoio financeiro será comunicada pela Janssen, que 

entrará em contato com cada associação.

 

6.6.   O pagamento não será realizado até que o acordo esteja assinado e a 

documentação de apoio seja recebida. Assim, não haverá adiantamentos de montantes 

fixos.

 

6.7.   A associação deve disponibilizar evidências, dados e prestar contas sobre o uso do 

apoio financeiro. Caso seja necessário, a Janssen poderá incluir a associação em um 

processo de auditoria, sendo dever da associação providenciar documentos 

relacionados à utilização da contribuição concedida pela Janssen.

 

6.8. A associação deve usar o apoio financeiro somente para a finalidade acordada, mas 

caso decidam usar a quantia para ações divergentes, deverá informar antes do projeto 

ser iniciado a mudança de escopo e enviar justificativa ao e-mail 

advocacyjanssenbr@its.jnj.com para revisão e possível aprovação, iniciando-se a 

contagem do prazo para análise do projeto. Se mesmo assim a associação decidir não 

usar a quantia para a finalidade acordada entre as partes, o recurso deverá ser 

reembolsado à Janssen.
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6.9. Se houver necessidade de reembolsar recursos à Janssen, uma notificação será 

enviada.

 

6.10. Para fins de acompanhamento, a associação deverá fornecer documentação 

suporte do uso dos recursos ao longo da execução do projeto e, em até 90 dias na 

sua conclusão. A documentação suporte é composta por relatório de avaliação de 

resultados, acompanhamento do orçamento e agenda final. Tais documentos devem 

ser enviados para o e-mail advocacyjanssenbr@its.jnj.com

 

6.11. Caso ocorra mudança na agenda final durante a execução do projeto, a 

associação deverá apresentar as alterações o mais rápido possível para a área de 

Patient Advocacy através do e-mail advocacyjanssenbr@its.jnj.com

 

6.12.O descumprimento das regras pode colocar em risco o apoio de solicitações 

futuras e até mesmo cessar eventuais pagamentos pendentes para o projeto.

Para informações adicionais e dúvidas remanescentes, entre em contato com 

a área de Patient Advocacy através do e-mail 

advocacyjanssenbr@its.jnj.com
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