Takeda promove 2º Fórum de Diabetes e discute o Transtorno de
Compulsão Alimentar (TCA)
O evento, que começa nesta sexta (24) conta com a presença do Dr. Sanjay Rajagopalan,
diretor de pesquisa na Case Western Reserve University, e do endocrinologista Dr. Carlos
Eduardo Barra Couri
Entre os dias 24 e 25 de maio, a farmacêutica Takeda promove, em São Paulo, a segunda
edição do Fórum de Diabetes e discute o Transtorno de Compulsão Alimentar (TCA). O objetivo
do evento é reunir os principais especialistas em diabetes e doenças cardiovasculares para
discutir os novos tratamentos e diagnósticos em relação às enfermidades. O evento contará
com aulas de médicos referência nas patologias: Dr. Sanjay Rajagopalan, MD, de Cleveland,
Ohio, e o Dr. Carlos Eduardo Barra Couri, PhD em Endocrinologia pela Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto (FMRP-USP).
“Um dos compromissos da Takeda é o de apoiar a educação médica continuada, visando uma
contínua evolução no padrão de cuidados médicos à saúde dos pacientes, que estão no centro
de tudo o que fazemos. Os temas que vamos discutir contribuem para o aprimoramento do
conhecimento do diabetes e suas complicações cardiovasculares, além da discussão do
transtorno de compulsão alimentar, facilitando o manejo mais adequado destas condições”,
diz Abner Lobão, diretor executivo de Medical Affairs da Takeda no Brasil.
Sobre a Takeda Pharmaceutical Company Limited
A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502) (NYSE:TAK) é uma empresa global baseada em
valores e orientada por Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Líder biofarmacêutica, a empresa tem sede
no Japão e seu compromisso é trazer uma Saúde Melhor e um Futuro Mais Brilhante para pacientes do
mundo inteiro, traduzindo ciência em medicamentos altamente inovadores. A Takeda concentra seus
esforços de P&D em quatro áreas terapêuticas: Oncologia, Gastroenterologia, Neurociências e Doenças
Raras. Também fazemos investimentos de P&D específicos em Terapias Derivadas de Plasma e Vacinas.
Nosso objetivo é desenvolver medicamentos altamente inovadores que fazem a diferença na vida das
pessoas, avançando na fronteira de novas opções de tratamento: aproveitamos nosso sistema
colaborativo de Pesquisa e Desenvolvimento para criar um pipeline robusto e diversificado para
diferentes modalidades. Nossos funcionários também abraçam o compromisso de melhorar a qualidade
de vida dos pacientes, trabalhando com nossos parceiros na área da saúde em aproximadamente 80
países e regiões.
Para outras informações, visite https://www.takeda.com
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