Unitaid: Acelerando a inovação em

A Unitaid é uma organização internacional que trabalha com parceiros para transformar boas ideias em
soluções inovadoras para a saúde global.

O QUE FAZEMOS
A Unitaid monitora os avanços mais recentes na área da ciência e da medicina, com o objetivo de
ajudar a desenvolver aqueles que têm maior potencial para oferecer soluções de saúde viáveis para
países de baixa e média renda. As inovações que patrocinamos estão alinhadas com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, incluindo a meta de cobertura universal de saúde.
Muitos medicamentos, testes de diagnóstico e ferramentas utilizados atualmente pelos principais
financiadores da saúde e em muitos países não existiriam se a Unitaid, trabalhando nos bastidores, não
os tivesse identificado e comprovado seu valor.
O impacto de nossas parcerias é demonstrado de diversas formas todos os anos: em crianças que
nunca contrairão malária graças a uma abordagem de prevenção que apoiamos, em pessoas que
conseguem saber o status sorológico para o HIV por meio de kits de autoteste baratos para os quais
criamos mercado, em mulheres que conseguem prevenir o câncer do colo do útero usando nossas
soluções acessíveis de triagem e tratamento, em nova esperança para crianças e adultos com
tuberculose resistente a medicamentos.
A Unitaid também é líder na luta contra superbactérias resistentes aos principais tratamentos existentes.

COMO ATUAMOS

Identificamos
lacunas nas
respostas à
saúde global

Investimos
em soluções
inovadores para
preencher essas
lacunas

Trabalhamos com
parceiros para testar
nossas soluções

As soluções de saúde
são ampliadas com o
apoio de nossos parceiros
financiadores e chegam
até as pessoas que
precisam delas

NOSSOS PATROCINADORES
Os principais financiadores da Unitaid são França, Reino Unido, Brasil, Noruega, Chile, República da
Coreia, Espanha e a Fundação Bill & Melinda Gates.

Exemplos de trabalhos da Unitaid com seus parceiros

unitaid.org

@unitaid

Unitaid

@UNITAID

A Unitaid é uma parceira da Organização Mundial da Saúde

@unitaidofficial

