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A Unitaid ocupa um lugar único na saúde mundial. 
Promovemos o acesso equitativo às ferramentas de 
saúde. Asseguramos que as novas soluções de saúde 
sejam adequadas, acessíveis e estejam rapidamente 
disponíveis para as pessoas e comunidades que mais 
precisam delas, principalmente para a luta contra o 
HIV, tuberculose e malária e para melhorar a saúde 
materna e infantil. A Unitaid também assumiu um 
papel de liderança na resposta global à COVID-19 no 
âmbito do Acelerador de Acesso a Ferramentas contra 
a Covid-19 (ACT).

Por mais de 15 anos, a Unitaid tem sido líder em 
identificar inovações de saúde que fazem a diferença e 
tornando-as realidade, eliminando barreiras de acesso. 
Os principais resultados incluem: um tratamento anti-
retroviral inovador de comprimido único (atualmente 
o regime de HIV mais utilizado); ferramentas de 
prevenção da malária mais eficazes e rentáveis 
utilizadas atualmente; os primeiros medicamentos 
pediátricos para a tuberculose (TB) e HIV; e soluções 
eficazes de rastreio e tratamento do câncer de colo  
do útero.

Inovações são vitais para alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) relacionados com a 
saúde, mas inovações não chegam automaticamente às 
pessoas e comunidades que mais poderiam beneficiar. 
Isto só acontece se forem criadas as condições para 
alcançar um acesso equitativo de forma rápida, ampla 
e sustentável. Esta é a área de ação e especialização 
da Unitaid. Ao fornecer inovações na área da saúde, 
melhores, mais acessíveis e mais eficazes, e ao levá-las 
de maneira oportuna às pessoas e comunidades que 
delas necessitam, estamos ajudando a salvar milhões 
de vidas, a economizar bilhões de dólares, e abreviar 
o tempo para atingir os objetivos de saúde global em 
vários anos.

Nos últimos anos, o progresso no sentido de alcançar o 
ODS3: Garantir vidas saudáveis e promover o bem-estar 
para todos em todas as idades, tem sido duramente 

prejudicado. Mesmo antes da pandemia da COVID-19, 
o progresso estava desacelerando. A pandemia veio 
piorar a situação: em 2020, pela primeira vez desde 
que a luta contra o HIV, a tuberculose e a malária 
foi abordada com seriedade, os indicadores-chave 
foram piores do que no ano anterior. A pandemia da 
COVID-19 também expôs fortemente tanto a dramática 
desigualdade no acesso aos cuidados de saúde entre 
países de alta e baixa renda, como entre pessoas 
ricas e pobres. Além disso, os efeitos das alterações 
climáticas estão se intensificando, ameaçando a saúde 
e a subsistência de centenas de milhões de pessoas em 
todo o mundo.

A necessidade de um acesso mais rápido e equitativo 
a produtos de saúde acessíveis e eficazes nunca foi, 
portanto, tão premente. A Estratégia 2023-2027 da 
Unitaid responde a esta necessidade. A Estratégia é 
o roteiro para a forma como a Unitaid contribuirá de 
forma essencial para os nossos desafios comuns. Isso 
significa recuperar o progresso perdido e abrir caminho 
para esforços ainda maiores nos anos restantes desta 
década, a fim de alcançar a Cobertura Universal da 
Saúde, como parte do ODS3.

A nova Estratégia baseia-se nos êxitos do passado, 
mas engloba um compromisso e colaboração ainda 
mais fortes com as pessoas e comunidades afetadas 
para garantir que estas sejam parte integrante de 
cada passo do trabalho da Unitaid. A equidade, as 
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parcerias e o envolvimento da comunidade são a chave 
para o sucesso contínuo da Unitaid. Trabalhando 
com as pessoas e comunidades afetadas ao longo do 
processo, a Unitaid pode tornar melhor e mais eficaz 
a identificação, design e introdução dos principais 
produtos de saúde.

Para apoiar maior progresso e sucesso, a Unitaid 
compromete-se a levar pelo menos 30 novas 
inovações essenciais - produtos e formas mais eficazes 
de os utilizar - a todos aqueles que necessitam 
de melhores ferramentas e medicamentos. As 30 
inovações propostas - “30 até 2030” - terão um 
impacto significativo na saúde até 2030 e depois disso, 
aproveitando a inovação como produtos de saúde 
melhores, mais acessíveis e mais eficazes. A abordagem 
30 até 2030 destaca a mudança tangível que o trabalho 
da Unitaid irá trazer nos próximos anos, como resultado 
da nova Estratégia.

Prevemos que um compromisso anual de 300 milhões 
de dólares ao longo do período da Estratégia - 1,5 
bilhão de dólares no total - nos permitirá executar 
plenamente a Estratégia e alcançar o objetivo “30 
até 2030”. Este nível de recursos está alinhado com 
a capacidade histórica da Unitaid.

A Estratégia da Unitaid para 2023-2027 alavanca a 
vantagem comparativa diferenciada da Unitaid - como 
pioneira, investidora e influenciadora - e irá maximizar 
o impacto das nossas intervenções. Por meio da nossa 
visão - acesso equitativo à inovação nos cuidados de 
saúde - a Unitaid trabalha para a tornar realidade, 
definindo que tipos de produtos apoiaremos para 
alcançar os nossos três Objetivos Estratégicos.
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VISÃO Acesso equitativo às inovações sanitárias para assegurar vidas 
saudáveis e promover o bem-estar de todos

Quadro estratégico da Unitaid 2023-27

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Acelerar a introdução e adoção dos principais produtos de saúde
• Impulsionar o desenvolvimento de produtos de saúde adequados ao fim a que se destinam
• Utilizar abordagens de modelação do mercado para permitir um fornecimento adequado, acessível e de qualidade
• Apoiar a adoção e o aumento da disponibilidade de produtos de saúde em países como parte de modelos de cuidados simples, 

eficazes e baseados em evidências

1
Criar condições sistêmicas para um 
acesso sustentável e equitativo
• Estabelecer um ambiente propício ao acesso, 

incluindo PI e regulamentação
• Apoiar modelos de fornecimento & abordagens 

inovadores , incluindo produção local e 
transferência de tecnologia

• Disseminar conhecimentos e evidências sobre  
o acesso

2 Fomentar parcerias inclusivas e 
orientadas para a procura de inovação
• Maximizar o envolvimento das comunidades 

afetadas e a capacidade de resposta às suas 
necessidades

• Maximizar o alinhamento e as sinergias com 
governos, partes interessadas no país, comunidades 
afetadas e organizações da sociedade civil

• Continuar construindo alianças globais para a 
distribuição em escala de produtos

3

Desenvolvemos e investimos em abordagens inovadoras para tornar disponíveis 
e acessíveis produtos de saúde de qualidade em países de baixa e média renda. 
Inspiramos e promovemos esforços coletivos com parceiros, países e comunidades, 
desbloqueando o acesso às ferramentas, serviços e cuidados que podem 
proporcionar os melhores resultados, melhorar a saúde e abordar as prioridades de 
saúde global.

Expandimos o alcance dos 
melhores produtos de saúde para 
aqueles que mais precisam deles

MISSÃO

PRIORIDADES PROGRAMÁTICAS

HIV & 
coinfecções

TB Malária Saúde das 
mulheres e das 

crianças

Responder a 
emergências de 

saúde global

Tecnologias & 
tópicos  

transversais

Asseguramos abordagens 
equitativas, interseccionais e 
centradas nas pessoas em todo o 
nosso modelo

PRINCÍPIOS ESTRATÉGICOS

Investimos em produtos de saúde, que...
• Melhoram os resultados sanitários, em particular a nível dos cuidados primários  

para o HIV, coinfecções, tuberculose e malária
• Apoiam pessoas e comunidades a se engajarem com a sua própria saúde
• Contribuam para tornar os sistemas de saúde mais eficientes e resilientes,  

inclusive para desafios futuros
• Contribuam para tornar os cuidados de saúde mais ecológicos e mais conducentes  

ao desenvolvimento sustentável
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Os três Objetivos Estratégicos são os seguintes: 1) 
acelerar a introdução e adoção dos principais produtos 
de saúde; 2) criar condições sistêmicas para um acesso 
sustentável e equitativo; e 3) promover parcerias 
inclusivas e orientadas para a procura de inovação.

As Prioridades Programáticas são definidas 
considerando o potencial de impacto e a nossa 
capacidade de fazer a diferença. Os principais 
investimentos estarão concentrados na prevenção 
(com ênfase no acesso a ferramentas de prevenção 
de alto impacto, particularmente para grupos de alto 
risco), testes (para reduzir a lacuna de detecção, reduzir 
o número de casos não diagnosticados, permitindo 
o encaminhamento precoce aos serviços de saúde), 
e tratamento (dando prioridade ao acesso a regimes 
de tratamento mais simples e otimizados para 
adultos e crianças, bem como ao reforço da adesão a 
tratamentos eficazes para melhorar os resultados).

Usando essa estrutura, e a reconhecida capacidade da 
Unitaid de analisar o cenário em busca de ferramentas 
promissoras, encontraremos e promoveremos produtos 
de combate ao HIV e coinfecções, tuberculose, e 
malária. As Prioridades Programáticas abrangem 
também produtos para melhorar a saúde das mulheres 
e crianças e responder a emergências de saúde globais 
emergentes ou futuras, bem como produtos que 
podem funcionar em todas as áreas nas quais focamos.

A Estratégia incorpora novos elementos e novas formas 
de pensar sobre o que fazemos e como o fazemos. A 
Estratégia reflete a importância da criação de procura e 
das abordagens lideradas pela comunidade. Embora na 
Unitaid continuemos a concentrar-nos em produtos de 
saúde, a nossa Estratégia encoraja-nos a ser ainda mais 
claros quanto à forma de ligar as nossas prioridades às 

estratégias que trabalham para atingir objetivos mais 
amplos, e não apenas um produto introduzido.

A Estratégia sublinha a importância de um 
acesso equitativo e estabelece a forma como o 
conseguiremos para assegurar o impacto para as 
populações marginalizadas e em risco.

Também nos comprometemos a trabalhar com os 
nossos parceiros em alianças a longo prazo para 
definir os objetivos das nossas intervenções e levar a 
mensagem de acesso equitativo por meio de todos 
os níveis das nossas parcerias estratégicas.

Para fazer as mudanças delineadas na Estratégia, 
teremos que fortalecer nossa voz no mundo global 
da saúde. A Estratégia impele-nos a tornarmo-nos 
um impulsionador de primeira linha, assumindo um 
papel mais ativo na facilitação do acesso a produtos 
inovadores, adequados à utilização em contextos 
de recursos limitados, coordenando e disseminando 
conhecimentos para abordar as barreiras ao acesso, 
e investindo na criação de um ambiente de acesso 
sustentável.

A Estratégia também se concentra na redução do 
impacto ambiental dos fornecedores e produtos de 
uma forma mais definida ao aproximar a produção 
das necessidades, tornando os estabelecimentos 
de produção mais amigáveis ao ambiente, e 
reconhecendo que as questões ambientais 
desempenham um papel cada vez mais importante 
em muitos dos desafios de saúde que a Unitaid e os 
nossos parceiros enfrentam.
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Esta Estratégia é ambiciosa, realista, e exequível.

Ela irá nos guiar, tanto a nós como aos nossos 
parceiros, a continuar a impulsionar a inovação e 
o acesso equitativo em todo o panorama global 
da saúde, ajudando o mundo a concretizar os seus 
objetivos e a alcançar os mais vulneráveis entre nós. 
Será necessária uma orientação contínua por parte do 
Conselho Executivo, uma dedicação contínua por parte 
do Secretariado, e os recursos necessários para apoiar 
o trabalho.

Esta Estratégia vem delinear a história do trabalho 
vital da Unitaid nos próximos cinco anos,que permitirá 
salvar e mudar a vida das pessoas. Juntamente com 
os nossos parceiros, doadores, e toda a comunidade 
mundial da saúde, vamos escrever a história.



2

Voltando ao 
rumo certo
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Os ODS relacionados à saúde tornaram-se ainda mais 
difíceis de alcançar. A desaceleração começou mesmo 
antes da pandemia de COVID-19, mas numa questão de 
meses, a pandemia apagou vários anos de progresso 
na luta contra o HIV, tuberculose, malária, e outras 
condições de saúde que afetam os mais vulneráveis. 
A pandemia de COVID-19 interrompeu o acesso de 
milhões de pessoas a cuidados que salvam vidas, 
contribuindo para um número estimado de 15 milhões 
de mortes a mais durante o período de dois anos 2020-
2021. Algumas dessas mortes foram devidas ao HIV e 
coinfecções, tuberculose e malária - doenças evitáveis  
e tratáveis.

Para além da pandemia, os efeitos cada vez mais 
graves das alterações climáticas afetam, ou mesmo a 
desgastam, os ganhos anteriores de saúde. As alterações 
climáticas e a crescente instabilidade política provocam 
migrações e conflitos violentos. Nos próximos anos, 
iremos, portanto, operar num ambiente cada vez mais 
difícil, com um número crescente de desafios sendo 
acrescentadosaos nossos esforços para manter  
o progresso.

Atingir muitas das metas do ODS3 será agora 
muito difícil sem um esforço extraordinário ao 
longo dos anos restantes desta década.

A pandemia escancarou a extrema injustiça 
no acesso aos cuidados de saúde necessários. 
Enquanto dezenas de milhões de pessoas em países 
de alta renda receberam cuidados fundamentais 
quando infectadas com COVID-19, ventiladores, 
oxigênio suplementar, e tratamentos experimentais 
dispendiosos, milhares de milhões de outros 
seres humanos não tiveram acesso sequer aos 
equipamentos ou tratamentos básicos. A pandemia 
levou os sistemas de saúde para além da capacidade 
e expôs fragilidades, tais como a falta de acesso 
suficiente a oxigênio. 

Essencialmente, a pandemia veio revelar áreas 
onde a atenção e os esforços futuros devem ser 
intensificados.

Uma crise global

O panorama global da saúde mudou drasticamente 
nos últimos cinco anos. Os vinte anos de progresso 
ininterrupto terminaram e foram parcialmente invertidos.
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Sabemos
o que fazer

Tal como a descoberta e distribuição de novos 
medicamentos e vacinas impulsionaram muitos 
dos saltos de progresso na saúde global, desde a 
introdução de antibióticos até ao sucesso na redução 
da propagação do HIV/aids, novos produtos serão a 
chave para que o mundo volte ao rumo na redução 
drástica da propagação do HIV, tuberculose, malária 
e outras doenças. No entanto, inovação significa mais 
do que novos produtos; significa também colaborar de 
novas formas, trazendo mais vozes e estabelecendo 
novas parcerias para moldar os produtos, assegurando 
que aqueles que devem beneficiar também façam 
parte do processo de inovação. Esta abordagem 
holística é necessária para assegurar o acesso de todos 
e que as pessoas confiem e utilizem os novos produtos. 
É o acesso equitativo à inovação que conduzirá ao 
progresso para a concretização do ODS3.1 É, portanto, 
fundamental para esta Estratégia.

Alguns dos maiores avanços do progresso resultam 
frequentemente de uma crise. A criação de 
medicamentos antirretrovirais para o tratamento do 
HIV, bem como o rápido desenvolvimento de vacinas 
e tratamentos para a COVID-19, e dezenas de outros 
produtos, todos eles resultam de uma resposta a  
uma crise. 

A desafiante e generalizada crise que os sistemas de 
saúde em todo o mundo enfrentam hoje em dia, deverá 
estimular mais inovação. A Unitaid está pronta para 
esse esforço.

A inovação só tem êxito se atingir todos aqueles que 
podem beneficiar-se dos novos produtos. Reforçar os 
percursos, desde o desenvolvimento até à utilização 
dos produtos por aqueles que deles necessitam, é 
uma área de trabalho subpriorizada, mas crucial. É 
também a principal competência e foco da Unitaid. 
As melhorias necessárias - aprovação mais rápida e 
acesso a tratamentos novos, melhorados e acessíveis, 
incluindo a remoção de barreiras regulamentares ou 
legais desnecessárias; melhor cadeia de fornecimento 
e distribuição de diagnósticos, tratamentos e 
equipamentos; melhor digitalização dos dados de 
diagnóstico e tratamento, e melhoria das conexões 
digitais - são investimentos que irão compensar agora 
e no futuro. Tais investimentos aumentarão a resiliência 
dos esforços existentes para combater as doenças 
infecciosas e melhorar os resultados sanitários - e 
preparar melhor o mundo para novas pandemias.

Há muito que o mundo reconhece que, para além do 
compromisso político e financeiro, a inovação é a 
chave para o progresso.

1  Ver, por exemplo, a estratégia de erradicação da malária (End Malaria Strategy) da OMS (2015). Mais recentemente, a Parceria RBM para erradicação 
da malária observou no seu relatório anual de 2019 que “... para alcançar a erradicação, é urgente aumentar significativamente a vontade política 
e o financiamento, aumentar a eficiência por meio de uma maior colaboração e uma melhor utilização dos dados, e investir no desenvolvimento 
e expansão do acesso a ferramentas e inovações transformadoras que salvam vidas” (pág. 12). E o Fundo Global declarou, no seu cenário de 
investimento mais recente (2022): “Para a tuberculose e a malária... supõe-se que a introdução de inovações e novos instrumentos considerados 
necessários para atingir plenamente as respectivas metas do Plano Global será implementada progressivamente entre 2024 e 2030” (pág. 95).
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Unitaid: uma agência 
pioneira, investidora  
e influenciadora em  
inovação e acesso

Como resultado do nosso trabalho e investimentos, 
tais produtos foram largamente utilizados em média 
2 a 3 vezes mais depressa do que teriam sido de outra 
forma. Além disso, o trabalho da Unitaid multiplica 
normalmente a adoção do um produto entre 5 e 
50 vezes quando medido desde o início do nosso 
envolvimento até ao fim. Em todo o nosso portfolio 
de projetos, os produtos e inovações que apoiamos 
são adotados, produzidos em escala e utilizados pelas 
comunidades, países e nossos parceiros, beneficiando 
mais de 100 milhões de pessoas todos os anos. Os 
produtos em que a Unitaid investe representam 
uma melhoria significativa em relação ao padrão de 
cuidados anterior. Isto significa uma melhor utilização 
dos recursos, melhores resultados, e melhor qualidade 
de vida para as pessoas que obtêm acesso a esses 
produtos.

Nos últimos 15 anos, o trabalho 
da Unitaid permitiu que 
produtos seguros e eficazes 
para o tratamento do HIV, 
tuberculose, malária e outros 
desafios de saúde globais, se 
tornassem disponíveis a todas 
as pessoas que deles possam se 
beneficiar, em países de baixa e 
média renda.
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Como motor de acesso equitativo 
à inovação da comunidade global 
de saúde, a Unitaid desempenha e 
continuará a desempenhar um  
papel único na resposta aos  
desafios presentes e futuros.

A Unitaid está situada na interseção da indústria, 
comunidades, sociedade civil, e os aspectos práticos dos 
desafios da saúde global. A nossa visão a longo prazo 
transforma o possível em realidade, atuando de três 
maneiras.

Como Pioneira
A Unitaid identifica, analisa e 
enquadra problemas de saúde 
complexos e examina o cenário 
tecnológico para identificar 
soluções promissoras. Ajudamos 
a mapear os caminhos para que 
os produtos de saúde inovadores 
se tornem realidade, cheguem 
onde são necessários, e atinjam a 
escala necessária.

Como Investidora 
A Unitaid mobiliza recursos 
para fazer investimentos que 
abordem problemas de saúde 
globais complexos de forma 
a garantir e acelerar o acesso 
equitativo a melhores produtos e 
abordagens de saúde para todos. 
Trabalhamos para assegurar que 
os compromissos de acesso e um 
caminho claro para a produção 
em escala sejam parte de cada 
intervenção e investimento.

Como Influenciadora 
A Unitaid conta com a sua 
experiência, trajetória, e papel 
reconhecido como líder em 
inovação e de opinião, para reunir, 
influenciar, e alinhar parceiros em 
objetivos de saúde globais comuns. 
A nossa posição única na cadeia de 
valor permite-nos mover através 
de uma série de ecossistemas para 
assegurar o máximo impacto a um 
custo razoável.
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Pioneira
Análise de problemas de 

acesso complexo e conceção 
de um caminho para os 

resolver

Influenciadora
Permitir o impacto por meio 
de parcerias com umavasta 

gama de intervenientes, 
alavancando a nossa 

posição única

Investidora
Impulsionar a mudança e 

acelerar o acesso equitativo 
por meio de investimentos 

e intervenções 
diretas

• Credibilidade e dissernimento pela integração na OMS 
• Legitimidade de uma governança representativa
• Ampla rede de parceiros
• Capacidade de assegurar o apoio dos parceiros 

Aumento do reconhecimento por meio do ACT-A

• Capacidade de atribuir âmbito e 
prioridade aos investimentos

• Capacidade de conceber 
subvenções e intervenções para 
resolver os problemas de acesso

• Capacidade de gerar e 
disseminar conhecimentos

• Capacidade de mobilizar e investir 
recursos

• Gestão robusta do portfolio
• Capacidade para assegurar 

compromissos de acesso equitativo
• Forte trajetória e resultados na 

aceleração do acesso

A vantagem comparativa da 
Unitaid é uma combinação de 
três papéis
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O histórico da Unitaid 
demonstra o papel 
fundamental que podemos 
desempenhar para que o 
mundo volte ao rumo certo 
para cumprir os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
em matéria de saúde.

Desde 2006, a Unitaid acelerou a introdução e 
ampliação de mais de 150 novos produtos que fizeram 
uma verdadeira diferença na vida das pessoas em todo 
o mundo. Ao identificar e investir em produtos novos 
e inovadores e ao demonstrar o seu valor, a Unitaid 
permite aos nossos parceiros na comunidade global de 
saúde maximizar o impacto do seu trabalho e aumentar 
a sua eficiência. Mais do que produtos, a Unitaid 
investe também em formas inovadoras e trabalha nos 
mercados para expandir o acesso a um tratamento 
acessível e eficaz. Por exemplo, a Unitaid fundou em 
2010 o Medicines Patent Pool (MPP) e continua a ser 
um financiador e parceiro ativo. Desde o seu início, o 
MPP negociou acordos de licenciamento voluntário não 
exclusivo com os titulares de patentes para fornecer 
mais de 18 bilhões de doses de tratamentos vitais e 
prevê-se que esses esforços sejam responsáveis por 
salvar mais de 170.000 vidas e economizar 3,5 bilhões 
de dólares até 2030. O regresso ao rumo de atingir os 
objetivos globais terá portanto de incluir a aceleração 
e eficiência que a Unitaid provou trazer para o esforço 
global de saúde.

As necessidades do mundo e os pontos fortes e a 
experiência da Unitaid convergem na Estratégia da 
Unitaid para 2023-2027. A Estratégia foi concebida 
para abordar tanto as mudanças radicais nas 
perspectivas de saúde global como as tensões nos 
sistemas de saúde de baixa e média renda que as 
emergências dos últimos anos têm revelado ou 
exacerbado. Embora as mudanças dos últimos anos 
tenham alterado o ambiente de saúde global, apenas 
reforçou a necessidade dos serviços prestados pela 
Unitaid.

Se alguma coisa, o nosso trabalho tornou-se 
ainda mais essencial. A inovação e a aceleração da 
aceitação e acesso a novas tecnologias que a Unitaid 
impulsiona por meio do seu trabalho é agora crucial 
para alcançar os nossos objetivos globais no tempo 
que resta antes de 2030. 



A inovação e a aceleração da 
aceitação e acesso a novas 
tecnologias que a Unitaid 
impulsiona por meio do seu
trabalho é agora crucial para 
alcançar os nossos objetivos 
globais no tempo que resta 
antes de 2030.



3

Visão
e Missão
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Visão

Missão

A visão da Unitaid é o acesso equitativo às 
inovações em saúde para assegurar vidas 
saudáveis e promover o bem-estar para todos.

A missão da Unitaid é expandir o alcance dos 
melhores produtos de saúde para aqueles que 
mais necessitam deles. O fazemos concebendo 
e investindo em abordagens inovadoras para 
tornar os melhores produtos de saúde disponíveis 
e acessíveis em países de baixa e média 
renda. Promovemos e inspiramos os esforços 
coletivos com parceiros, países e comunidades, 
desbloqueando o acesso às ferramentas, serviços 
e cuidados que podem proporcionar os melhores 
resultados e melhorar a saúde.
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Princípios  
estratégicos

1.  Melhorar os resultados de saúde com 
prevenção, diagnóstico e tratamento 
- em particular a nível dos cuidados 
primários e para o HIV e coinfecções, 
tuberculose e malária  
A Unitaid investirá em produtos que 
proporcionem benefícios claros para a saúde para 
além do atual padrão de cuidados - produtos 
que ofereçam melhor proteção contra doenças, 
melhor detecção, resultados mais rápidos, 
melhor eficácia, e que sejam mais seguros do 
que os que existem atualmente. Apoiaremos uma 
gama de produtos, desde novas descobertas 
a reformulações dos produtos existentes a um 
menor custo, bem como melhorando o acesso 
a produtos importantes que ainda não estão 
amplamente disponíveis ou em uso.

2.  Apoiar as pessoas e as comunidades 
a se engajarem com a sua própria 
saúde
A Unitaid investirá em produtos e modelos de 
cuidados que satisfaçam as necessidades das 
comunidades afetadas, tal como definidas por 
essas próprias comunidades. Trabalharemos para 
ajudar a descentralizar instrumentos e cuidados 
e aproximá- los das comunidades que servimos. 
E a Unitaid dará prioridade ao fornecimento de 
uma melhor experiência às pessoas que utilizam 
os produtos que apoiamos, tanto os pacientes 
como os seus prestadores de cuidados. A Unitaid 
irá trabalhar para aumentar a capacidade das 

pessoas que utilizam esses produtos para 
cuidar de si próprias num ambiente de apoio, 
sem depender de apoio profissional quando 
apropriado e baseado em evidências.

3.  Tornar os sistemas de saúde mais 
eficientes e resilientes a ameaças 
futuras
A Unitaid irá investir em produtos e modelos 
de cuidados que simplifiquem o diagnóstico 
e o tratamento e otimizem a utilização dos 
recursos dos sistemas de saúde. Ao tornar os 
sistemas de saúde mais eficientes e resilientes, 
será possível prestar mais cuidados agora 
e estar melhor preparados para mudanças 
futuras como pandemias ou mudanças 
climáticas.

4.  Tornar os cuidados de saúde mais 
ecológicos e mais sustentáveis
A Unitaid irá promover práticas e produtos 
que tornem a prestação de cuidados de saúde 
mais sustentável. Trabalharemos para reduzir 
o impacto sobre o clima e sobre o ambiente 
de produção e fornecimento de produtos e 
mitigaremos o risco e impacto de resistência 
antimicrobiana e outros tipos de resistência.

O primeiro Princípio Estratégico articula as 
características dos produtos de saúde que a 
Unitaid procurará apoiar. Estes produtos irão:
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Uma estratégia consultiva
Para garantir que o potencial de impacto contínuo seja realizado, reconhecemos 
a necessidade de refinar a forma como a Unitaid funciona. Foi por isso que 
encomendamos uma revisão externa da nossa Estratégia e trabalho institucionais 
passados. É também por isso que temos passado tanto tempo conversando 
com parceiros, incluindo doadores e comunidades afetadas, para compreender 
como podemos ser melhores, e como o nosso impacto pode ser maior, mesmo 
num mundo em que os recursos são cada vez mais limitados. Estas reflexões, 
consultas, e as lições que podemos tirar do nosso passado informaram a nova 
Estratégia da Unitaid para 2023-2027.

O segundo Princípio Estratégico afirma um 
compromisso com abordagens equitativas, 
interseccionais e centradas nas pessoas em 
todo o modelo da Unitaid. 



4

Objetivos
estratégicos



1
Acelerar a introdução e adoção dos principais produtos 
de saúde.

3
Fomentar parcerias 
inclusivas e orientadas para 
a procura de inovação.

2
Criar condições sistêmicas 
para um acesso sustentável 
e equitativo.

Três Objetivos Estratégicos 
guiam o trabalho da Unitaid 
nos próximos cinco anos:

23Estratégia 2023-2027
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Objetivo estratégico 1 
Acelerar a introdução e a adoção de 
produtos-chave
Este Objetivo Estratégico impulsiona a capacidade 
da organização como uma organização pioneira, e 
como um investidor. O acesso oportuno e equitativo 
aos produtos está no centro do modelo da Unitaid. A 
Estratégia reconhece este papel central que a Unitaid 
sempre cumpriu e chama a atenção explicitamente 
para os passos chave para a continuidade do que 
contribuimos diretamente, desde o impulso ao 
desenvolvimento, passando pela moldagem do 
mercado, até à adoção do produto em escala.

Para cumprir o Objetivo Estratégico 1, precisamos 
primeiro impulsionar o desenvolvimento de produtos 
adequados ao fim a que se destinam. Um rhistórico 
de 15 anos de monitoria contínua do panorama 
tecnológico, especialmente em áreas relacionadas ao 
HIV, tuberculose e malária, deu à Unitaid a experiência 
e o know-how para detectar tendências e assumir 
riscos ponderados em tecnologias promissoras que 
irão fornecer produtos úteis a curto e médio prazo. A 
Unitaid utiliza esse conhecimento e experiência para 
investir nessas tecnologias, particularmente em fases 
posteriores de desenvolvimento.

Isto inclui reformulações de produtos para aumentar 
a sua escalabilidade ou acessibilidade, e sistemas 
de distribuição novos ou inovadores que ajudarão a 

uma adoção mais ampla para pessoas e contextos 
em países de baixa e média renda. Este trabalho 
envolveria tipicamente testes para determinar a 
segurança e eficácia em ambientes com recursos 
limitados, bem como advocacy para aumentar 
o conhecimento e a sensibilização e para criar 
confiança em novos produtos. É orientada por 
abordagens lideradas pela comunidade, na 
identificação das necessidades, na criação da 
procura e na prestação de serviços, em particular 
para as pessoas marginalizadas e em risco.

Para além de identificar e investir em produtos 
promissores, a Unitaid concentra-se em criar 
condições de oferta e procura saudáveis, 
nomeadamente por meio da modelação do 
mercado. Não importa quão bom que seja o produto, 
se não for acessível a quem necessita, a sua função 
não é cumprida.

A Unitaid tem uma vasta experiência no 
desenvolvimento de mercados para assegurar que 
o potencial dos produtos seja realizado ao preparar 
ascondições relevantes para uma introdução rápida 
e bem sucedida.
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Isto significa garantir a qualidade e o alcance 
dos produtos (por exemplo, abordar questões 
de propriedade intelectual e de regulamentação, 
processos de garantia de qualidade), custo (por 
exemplo, por meio de acordos de preços, intervenções 
de propriedade intelectual), e estabelecer fortes 
condições de fornecimento e entrega (por exemplo, 
por meio de previsão de produtos, incentivos e 
condições de acesso mais eficazes). Em relação a este 
último, o trabalho que a Unitaid faz - por exemplo, 
previsão da procura - aumenta a confiança dos 
fabricantes no mercado viável, reforçando assim a 
oferta. O papel de modelação do mercado da Unitaid 
é essencial para permitir a adoção em larga escala de 
produtos e abordagens pelos governos dos países e 
parceiros de expansão, tais como o Fundo Global.

Mesmo quando um produto está disponível no 
mercado e no local onde é necessário, a Unitaid 
reconhece a necessidade de apoiar a introdução, 
adoção, procura e ampliação do produto. Também 
ajudamos no desenvolvimento e introdução de 
modelos de cuidados simples e eficazes para 
assegurar a distribuição desses produtos. Isto significa 
trabalhar ao longo de toda a cadeia de fornecimento

para gerar evidências concretas que demonstrem 
a eficácia, adequação e rentabilidade de um 
determinado produto, e trabalhar com parceiros e 
partes interessadas dos países para compreender 
como os produtos funcionam na vida real e como 
melhor explicar a sua utilidade a um público mais 
vasto. Significa também trabalhar com parceiros e 
comunidades de implementação para identificar os 
melhores modelos de cuidados para cada contexto, 
informando a evolução das políticas e práticas e 
criando uma procura sustentável e orientada para a 
comunidade. Finalmente, significa trabalhar com os 
governos dos países e parceiros de expansão para 
assegurar apoio político e financeiro e introduzir e 
utilizar os produtos de forma adequada e eficaz.
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Prevenção da 
tuberculose 

Estima-se que um quarto da população mundial tenha 
tuberculose latente (infecção pelo bacilo mas sem 
doença ou a capacidade de transmitir a doença). Sem 
tratamento, até 10% das pessoas com tuberculose 
latente - 190 milhões de pessoas - desenvolverão 
tuberculose ativa. Os tratamentos preventivos 
podem ajudar, mas os regimes tradicionais requerem 
medicação diária durante 6 meses a um ano. Para 
tornar o tratamento preventivo mais eficaz, a Unitaid 
apoiou a introdução de um regime terapêutico de 
12 semanas utilizando rifapentina, frequentemente 
referida como “3HP”.

Três quartos de todas as mortes por malária ocorrem 
em crianças com menos de 5 anos, e o acesso ao 
tratamento é mais difícil de assegurar do que a 
prevenção. Há vários anos que a quimioprevenção 
sazonal da malária (SMC - na sigla inglesa, que consiste 
na administração preventiva de doses pediátricas de 
medicamentos contra a malária), tem demonstrado 
ser altamente eficaz. Ainda assim, até há bem pouco 
tempo, muito poucas crianças na África, onde 80% das 
mortes ocorrem, tiveram acesso a ela.

Evitar 500 000 
mortes por malária

A Unitaid ajudou a estabelecer a eficácia do 3HP 
e negociou um acordo de preços histórico com a 
redução de 45 dólares para 15 dólares, encorajando 
com sucesso os fabricantes de genéricos a oferecer 
o mesmo preço para responder ao aumento da 
procura. O trabalho com parceiros da comunidade 
e da sociedade civil também ajudaram a expandir a 
consciencialização e a procura. Mais de trinta países já 
adotaram o tratamento 3HP, com as condições locais 
criadas para que parceiros, como o Fundo Global, 
possam aumentar ainda mais a disponibilidade.

A Unitaid começou a trabalhar na expansão da SMC por 
meio de um estudo de viabilidade, que demonstrou 
que a distribuição em grande escala seria segura, viável 
e acessível. A partir desta base, a Unitaid assegurou o 
acesso e promoveu a adesão de modo que o número 
de crianças com acesso à SMC aumentou de um milhão 
em 2014 para 33 milhões em 2020. Estima-se que a SMC 
tenha evitado mais de 500 000 mortes e 110 milhões de 
casos de malária em crianças entre 2015 e 2020, o que 
significa uma redução de 20% das mortes por malária 
se comparado a não aplicação generalizada da SMC.

26 Unitaid
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Objetivo estratégico 2 
Criar condições sistémicas para um 
acesso sustentável e equitativo 

Este Objetivo é ao mesmo tempo um apoio necessário 
ao primeiro Objetivo e uma meta de importante mérito 
próprio . Para assegurar que os produtos apoiados 
pela Unitaid estejam verdadeiramente disponíveis para 
todos, a Estratégia da Unitaid faz um apelo à criação 
de condições sistêmicas para um acesso equitativo 
e sustentável. Embora o apoio ao acesso ao produto 
faça parte há muito tempo do trabalho da Unitaid, 
esta Estratégia é um refinamento já que enfatiza ainda 
mais o nosso trabalho de acesso independente de 
um produto específico. Este trabalho servirá de apoio 
tanto aos produtos atuais como aos futuros produtos, 
posicionando a Unitaid como “uma organização que 
promove o acesso”. Por outro lado, o trabalho e a 
experiência adquirida com o trabalho em produtos 
específicos podem ajudar a reforçar o acesso de forma 
mais ampla.

A Unitaid trabalhará para estabelecer um 
ambiente propício ao acesso com base na nossa 
exitosa experiência com processos e sistemas de 
propriedade intelectual e de regulação. Além de 
utilizar as ferramentas atuais, a Unitaid identifica 
proativamente as condições de acesso às novas 
tecnologias e categorias de produtos no início do 

seu desenvolvimento, preparando o terreno tanto 
para a eventual implantação do produto ou classe de 
produtos como para o acesso aos mesmos quando 
atingirem a maturidade.

A Unitaid apoia modelos e abordagens inovadoras de 
abastecimento, incluindo a produção regional 
ou nacional. A pandemia de COVID-19 veio destacar 
a necessidade de acesso rápido e equitativo a 
ferramentas eficazes. Durante a pandemia, as restrições 
de abastecimento, os controles de exportação e os 
interesses nacionais mostraram os limites de ter a 
capacidade de produção concentrada em poucos 
países. Isto destacou e reforçou a necessidade de rever 
modelos de fornecimento para produzir diagnósticos, 
tratamentos e vacinas.

A produção regional/nacional pode contribuir para 
cadeias de abastecimento mais resistentes e pode 
aproximar os clientes e as pessoas que podem 
beneficiar dos produtos do desenvolvimento e 
produção. A Unitaid acredita que o acesso generalizado 
aos produtos finais nos países de baixa e média renda 
será vital para ajudar a comunidade global de saúde 
a enfrentar os atuais desafios das doenças endêmicas 
existentes, bem como para proporcionar capacidade 
de resposta a futuras pandemias, sendo a presença 
e produção nacional um elemento essencial para 
este fim. A produção regional/nacional, juntamente 
com modelos de abastecimento inovadores, pode 
também contribuir para reduzir a pegada ambiental 
dos produtos e da cadeia de abastecimento.

Estratégia 2023-2027
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Nesta área, a Estratégia da Unitaid se embasa na 
longa e crescente experiência da organização neste 
espaço para explorar novos modelos com parceiros 
relevantes. Já apoiámos com sucesso a produção 
local tanto de tratementos para a malária como de 
testes de diagnóstico para a COVID-19. Temos também 
uma vasta experiência na introdução de produtos e na 
criação de mercados viáveis - um aspecto crítico para 
qualquer novo modelo de abastecimento. Ao longo 
do período estratégico, vamos avaliar a situação de 
forma contínua e procurar oportunidades para criar 
mudanças transformadoras nesta área – como por 
exemplo, desenvolvendo a capacidade de produção 
dos países e apoiando plataformas com diversos 
objetivos e tecnologias inovadoras (tais quais mRNA, 
mAbs, CRISPR). Esperamos que o nosso papel evolua e 
seja aperfeiçoado ao longo do tempo, informado pelas 
lições aprendidas e pela evolução do ecossistema 
mais vasto dos parceiros.

A Unitaid reconhece a importância da liderança 
de opinião relacionada ao acesso, disseminando 
conhecimento baseado em evidências. A Unitaid 

tem um longo histórico de compartilhar 
conhecimento e conteúdo valiosos e úteis - 
informação sobre barreiras de acesso, ou evidência 
derivada de estudos de implementação - para 
informar e apoiar governos, trabalhadores da 
saúde, e as comunidades. A disseminação de 
conhecimentos, evidências, abordagens e lições 
aprendidas é importante para compreender as 
questões de acesso e informar, incluindo aos 
financiadores das fases iniciais, para que seja possível 
estabelecer ou procurar condições conducentes a um 
acesso equitativo e para facilitar as decisões sobre 
o acesso aos produtos. Vamos solidificar o nosso 
papel de líderes de opinião e desenvolveremos o 
nosso trabalho publicando o nosso trabalho de forma 
mais sistemática, aumentando a disponibilidade e a 
visibilidade de conhecimentos existente juntamente 
com novas informações.
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Em 2010, a Unitaid fundou a MPP para encorajar o 
licenciamento não exclusivo e voluntário, permitindo 
assim que mais pessoas em países de baixa e média 
renda tenham acesso a tratamentos acessíveis e 
eficazes para o HIV, hepatite C e tuberculose. Desde 
então, a MPP negociou licenças que permitem aos 
fabricantes desenvolver anti- retrovirais genéricos de 
qualidade garantida para tratar o HIV, bem como novos 
medicamentos e regimes de tratamento que melhoram 
o padrão de cuidados tanto para a tuberculose 
resistente aos medicamentos como para a tuberculose 
sensível aos medicamentos.

A MPP tem desempenhado um papel crucial na 
resposta global à COVID-19 e é membro da iniciativa 
COVID-19 Technology Access Pool e do ACT-A. Olhando 
para o futuro, a MPP alargou o seu mandato para incluir 
o acesso ampliado a pequenas moléculas patenteadas 
listadas na Lista de Medicamentos Essenciais (LME) da 
OMS, bem como novos medicamentos, como novos 
antimicrobianos, com forte potencial para futura 
inclusão na LME. Em 12 anos, a MPP revolucionou 
o contexto do acesso para novos e essenciais 
tratamentos em cenários de recursos limitados, 
graças à visão e financiamento da Unitaid.

Aumentar o acesso por 
meio da redução de 
barreiras - a experiência 
bem sucedida da MPP
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Este Objetivo Específico reconhece que a diversidade, 
equidade e inclusão são fundamentais para a 
missão da Unitaid e que a integração desses valores 
em cada intervenção produzirá sempre melhores 
resultados. Agir com base neste reconhecimento 
significa aumentar o envolvimento com todos, desde 
os parceiros de implementação até às comunidades e 
partes interessadas dos países (governos, sociedade 
civil, por exemplo), para investir e construir programas 
e produtos melhores e mais sustentáveis orientados 
para os países e comunidades.Neste sentido, para 
cada inovação que a Unitaid apoia, as vozes que 
frequentemente são sub-representadas na resposta à 
saúde global e os diversos parceiros de implementação 
serão convocados, e que todas as partes interessadas 
serão envolvidas para que o processo de tomada de 
decisões passe para as pessoas e para os lugares que 
enfrentam as maiores desigualdades na saúde.

Esta nova Estratégia está centrada nas necessidades 
das pessoas. As pessoas e as suas comunidades 
impulsionaram a identificação e implementação das 
Prioridades Programáticas que concretizam este 
Objetivo.

Buscar a contribuição e participação das comunidades 
e da sociedade civil - a nível local, nacional e global 
- ajuda a fundamentar os investimentos da Unitaid 
nas necessidades das pessoas e nas limitações que 
as realidades das suas vidas podem impor ao sucesso 
das nossas intervenções, como por exemplo, a falta de 
profissionais de saúde, dificuldade de acesso, de forma 
realista e prática. A Unitaid irá trabalhar para tornar 
os países, as comunidades e a sociedade civil parte 
essencial do desenvolvimento e implementação dos 
nossos programas. Se houver alguma mudança nas 
necessidades ou caso seja necessário ajustar realidades 
estratégicas ou operacionais, a Unitaid tem parceiros-
chave nas comunidades afetadas e nos países os quais 
estão em melhor posição para orientar as adaptações 

Objetivo estratégico 3 
Fomentar parcerias inclusivas e 
orientadas para a procura de inovação

necessárias para assegurar que o nosso trabalho 
cumpra aquilo a que se pretende. As abordagens 
lideradas pela comunidade são fundamentais para 
assegurar que o nosso trabalho chegue ainda mais 
longe, e beneficiem a todos os que necessitam, 
especialmente as pessoas em risco e marginalizadas.

As alianças ajudarão a ampliar o nosso trabalho para 
chegar mais longe e fazer mais. O objetivo de todas 
as alianças e parcerias da Unitaid é uma distribuição 
em escala de produtos e tratamentos de qualidade 
para que estejam disponíveis a qualquer pessoa 
que os necessitam, em qualquer parte do mundo. A 
Unitaid trabalhará a todos os níveis para continuar 
desenvolvendo essas alianças. A nível global, a 
Unitaid coordenará esforços em alinhamento com 
doadores e parceiros estratégicos para identificar 
necessidades prioritárias, trabalhar em sinergia 
para que os recursos escassos alcancem o máximo 
possível, e fechar as lacunas entre os produtos e a sua 
utilização e disponibilidade a uma maior escala e ao 
mais baixo custo possível. A nível nacional, a Unitaid 
trabalhará com governos, sociedade civil, e parceiros 
internacionais e regionais, bem como pesquisadores 
locais, indústria local, e comunidades locais para 
preparar o terreno para uma distribuição ampla 
e exitosa de produtos. Isso significa trabalhar em 
conjunto com esses parceiros locais para gerar procura, 
fomentar ativismo local e assegurar apoio político e 
financeiro em todas as fases dos nossos projetos.



Envolvimento da  
comunidade na  
testagem do HIV

Uma em cada cinco pessoas com HIV não tem acesso 
ao tratamento oportuno ou não conhece o seu seu 
status sorológico, contribuindo para a morte prematura 
e aumento das taxas de transmissão do vírus. A falta 
de acesso a serviços de diagnóstico, a discriminação 
e o estigma são barreiras que devem ser superadas. 
O auto-teste é uma solução. Os testes são fáceis de 
usar e os resultados podem ficar prontos dentro de 
20 minutos.

A Unitaid liderou a introdução do autodiagnóstico 
do HIV, apoiando o desenvolvimento e avaliação de 
modelos de acesso eficazes, levando a mudanças 
políticas fundamentais. Paralelamente, a Unitaid 
trabalhou para construir um mercado para os testes 
por meio de parcerias com financiadores que ampliam 
a entrega, organizações comunitárias, e sociedade civil 
nas áreas mais necessitadas.

Apoiamos programas de desenvolvimento de 
estratégias e campanhas de comunicação com foco 
local e, bem como Conselhos Consultivos Comunitários 
para aumentar a aceitação dos auto-testes, ajudando 
a promover a procura e a remover o estigma em torno 
do HIV. O auto-teste transformou a detecção de casos 
e provou ser fundamental para o diagnóstico de outras 
doenças, como a COVID-19.

Espera-se que a procura de auto-testes do HIV atinja 
cerca de 30 milhões de testes por ano até 2025. Os 
auto-testes tiveram um impacto significativo nas taxas 
de testagem entre homens, jovens, e certas populações 
marginalizadas.

Uma em cada cinco pessoas 
com HIV não tem acesso a 
tratamento oportuno ou não 
conhece o seu status sorológico, 
contribuindo para a morte 
prematura e aumento das taxas 
de transmissão do vírus.
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Como os Objetivos  
Estratégicos funcionam 
em conjunto para  
realizar a visão da Unitaid



33Estratégia 2023-2027

A chave do trabalho da Unitaid tem focado sempre 
numa abordagem prática: produtos de saúde chave que 
produzem impactos reais em áreas de interesse para 
a saúde global. A nova Estratégia reitera esse princípio 
fundamental. Mas a nova Estratégia também reconhece 
que existem ações que a Unitaid pode e deve 
empreender para conseguir um impacto optimizado 
a partir dos produtos que identificamos e apoiamos. 
Nesse sentido, o segundo e terceiro Objetivos 
Estratégicos são condições necessárias para alcançar 
o primeiro: devemos construir um acesso sustentável e 
equitativo e reforçar as parcerias se quisermos acelerar 
o sucesso da introdução adoção de produtos-chave. 
O foco explícito na equidade é, portanto, um elemento 
central dos Objetivos Estratégicos desta Estratégia.

Além disso, o segundo e terceiro objetivos permitirão à 
Unitaid articular elementos que, embora incorporados 
nas nossas operações em estratégias anteriores, são 
agora explicitamente declarados, reforçando a sua 
importância.

Por exemplo, como parte da nosso impulso para o 
acesso, estamos focados na redução do impacto 
ambiental dos fornecedores de uma forma mais 
definida, procurando minimizar os impactos ambientais 
dos produtos que apoiamos, aproximando a produção 
das necessidades, tornando os estabelecimentos de 
produção mais amigáveis ao ambiente, e reconhecendo 
que as questões ambientais desempenham um papel 
cada vez mais importante em muitos dos desafios de 
saúde que a Unitaid e os nossos parceiros enfrentam.

As parcerias e o envolvimento da comunidade são a 
chave para o sucesso contínuo da Unitaid. Ao envolver 
as pessoas e comunidades afetadas durante todo o 
processo, a Unitaid pode ajudar a tornar cada parte 
da identificação, desenvolvimento e introdução dos 
principais produtos de saúde melhores e mais eficazes.

Estes três Objetivos permitirão à Unitaid manter a 
vantagem comparativa da Estratégia anterior para 
esta nova Estratégia, adaptada ao contexto global de 
saúde atual e futuro. Por sua vez, os Objetivos serão 
fatores chave na seleção dos futuros investimentos e 
intervenções da Unitaid.
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O Compromisso e abordagem  
da Unitaid à equidade 
A visão e a missão da Unitaid refletem o nosso objetivo de 
proporcionar “acesso equitativo a inovações em saúde para 
assegurar vidas saudáveis e promover o bem-estar para 
todos” e “expandir o alcance dos melhores produtos de 
saúde para aqueles que mais necessitam deles”.

Subjacente a esta missão e visão está um conjunto 
de Princípios Estratégicos, orientados pelo nosso 
princípio geral para assegurar abordagens equitativas, 
interseccionais e centradas nas pessoas em todo o 
nosso modelo. As considerações de equidade são 
centrais para o trabalho da Unitaid e informam todas 
as etapas chave do modelo operacional, desde a 
delimitação de oportunidades e priorização à seleção 
de projetos, desenvolvimento e implementação de 
portfolios.

Operamos sob o princípio de que a equidade é 
a ausência de diferenças injustas, evitáveis ou 
remediáveis entre grupos de pessoas, quer esses 
grupos sejam definidos social, economica, demografica, 
geograficamente ou por outras dimensões de 
desigualdade (por exemplo, sexo, gênero, etnia, 
deficiência, ou orientação sexual)2. A equidade é 
central para o desenvolvimento sustentável, como 
demonstrado pelos ODS, onde a equidade atravessa 
várias dimensões: ODS3 - Garantir vidas saudáveis e 
promover o bem-estar para todos em todas as idades; 
ODS5- Alcançar a igualdade de gênero e empoderar 
todas as mulheres e meninas; e ODS10- Reduzir a 
desigualdade dentro e entre países.

A Unitaid trabalha para reduzir as desigualdades 
existentes no acesso das pessoas a produtos de saúde 
inovadores e de qualidade por meio de investimentos 
catalíticos em ferramentas, serviços, e modelos de 
cuidados que possam proporcionar os melhores 
resultados, melhorar a saúde, e abordar as prioridades 

de saúde globais. O último relatório sobre o estado da 
desigualdade no HIV, TB e Malária3 assinala que, embora 
as desigualdades no acesso aos cuidados dentro dos 
países sejam generalizadas, as lacunas na desigualdade 
podem ser diminuídas por meio de intervenções que 
visam subgrupos populacionais desfavorecidos. Assim, 
como organização, reconhecemos a necessidade de 
abordagens diferenciadas, centradas nas pessoas, e 
interseccionais que sejam conducentes a abordar a 
iniquidade em duas áreas principais:

• Populações ou subpopulações que são 
desproporcionadamente afetadas e/ou não têm 
acesso a cuidados ideais comparados a outros 
grupos; estas desigualdades estão frequentemente 
ligadas às características sociais e demográficas 
de uma pessoa (tais como idade, gênero, 
vulnerabilidade, estigma, criminalização, estado 
econômico, local de residência, entre outros) e 
uma consideração fundamental é o risco de custos 
catastróficos para as famílias; por exemplo, uma 
grande parte do nosso portfolio trata de questões 
de acesso relacionadas com o gênero, com destaque 
para as mulheres e meninas; e

• Países de baixa e média renda sem controle sobre o 
seu fornecimento e acesso a produtos otimizados.

2  De acordo com a definição de equidade da OMS

3  Estado de Desigualdade: HIV, Tuberculose e Malária. OMS/GF, 2021

https://www.who.int/health-topics/health-equity#tab=tab_1
https://www.who.int/data/health-equity/report_2021_hiv_tb_malaria/
https://www.who.int/data/health-equity/report_2021_hiv_tb_malaria/


Procuramos resolver as desigualdades existentes na 
forma como realizamos o nosso trabalho:

• Dando prioridade a investimentos e produtos 
concebidos para beneficiar as populações mais 
vulneráveis ou menos capazes de pagar e aceder 
aos melhores cuidados - estas populações são 
específicas para cada área de trabalho da Unitaid 
e precisam de ser definidas no contexto específico, 
mas podem incluir, por exemplo, populações-chave 
na resposta ao HIV cujo risco de adquirir o HIV é 
muito maior em comparação com a população geral, 
tais como meninas adolescentes e mulheres jovens, 
mulheres grávidas, pessoas que injetam drogas, 
mulheres trans, trabalhadoras do sexo, homens 
homossexuais, e outros homens que fazem sexo com 
homens; homens e crianças que enfrentam grandes 
lacunas nos testes e no tratamento do HIV; pessoas 
privadas de liberdade que correm um risco muito 
maior de contrair tuberculose; crianças vulneráveis 
que correm maior risco de desenvolver formas 
graves de tuberculose; crianças mais pobres que têm 
maior probabilidade de contrair malária; e mulheres 
grávidas em regiões endêmicas de malária. Estes são 
um subconjunto ilustrativo de populações em que 
vários elementos sociodemográficos diferenciados 
podem determinar a facilidade de acesso a cuidados 
ideais.  
Também reconhecemos que pode haver coinfecções 
nos diferentes grupos populacionais, o que acentua 
a a vulnerabilidade; por exemplo, pessoas vivendo 
com HIV cujo risco de contrair tuberculose e hepatite 
C é maior, ou mulheres vivendo com HIV que correm 
maior risco de desenvolver câncer de colo do útero.

• Promovendo um acesso mais seguro e 
potencialmente mais acessível/mais rápido 
aos produtos de saúde incluindo por meio 
de modelos e abordagens inovadoras de 
fornecimento, produção nacional, transferência 
de tecnologia, e estabelecendo um ambiente 
favorável ao acesso, incluindo a PI e a 
regulamentação.

• Priorizando investimentos e colaboração 
com organizações e parceiros que estão mais 
próximos da população com maior necessidade 
para garantir que o nosso financiamento apoie 
soluções adequadas e específicas do contexto 
no qual se encontram. Esperamos que os 
nossosimplementadores de projetos adiram 
a princípios semelhantes nos projetos que 
financiamos.

• Integrando o envolvimento do país, 
comunidades e sociedade civil para promover 
parcerias inclusivas e orientadas para a procura, 
apoiando ao mesmo tempo as pessoas e 
comunidades no envolvimento e apropriação 
da sua saúde.

• Assegurando que a Unitaid promova um 
ambiente inclusivo, onde sejam valorizadas 
diversas perspectivas, origens e experiências.

4  Fonte: https://unitaid.org/news-blog/unitaid-supports-the-whos-cervical-cancer-elimination-strategy-launch/#en ; https://unitaid.org/project/
innovative-affordable- screening-and-treatment-to-prevent-cervical-cancer/#en ; https://unitaid.org/project/intensifying-and-promoting-cervical-
cancer-prevention-in-low-resource- countries/#en)

Eliminação do câncer de colo do útero 
A Unitaid comprometeu-se com o chamado à eliminação do câncer 
de colo do útero e está a fazê-lo abordando as principais barreiras 
enfrentadas pelas mulheres e meninas adolescentes no acesso ao 
diagnóstico precoce e tratamento em contextos de poucos recursos. 
Os projetos da Unitaid procuram incorporar uma abordagem de teste 
e tratamento acessível nos sistemas de saúde dos governos nacionais 
de forma sustentável, respondendo às necessidades diferenciadas das 
mulheres e meninas adolescentes.4
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Prioridades
programáticas
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A Estratégia 2023-2027 da 
Unitaid inclui uma nova 
categoria de Prioridades 
Programáticas para ajudar a 
concentrar os recursos, focar 
o nosso âmbito programático, 
e a criar uma base para 
investimentos mais claros 
baseados no impacto.

As Prioridades Programáticas baseiam-se no 
potencial de impacto e na capacidade da Unitaid 
de fazer a diferença. Dão ênfase à prevenção e 
ao acesso a ferramentas de prevenção de alto 
impacto, particularmente para grupos de alto risco; 
testes, para fechar a lacuna de detecção, reduzindo 
assim o número de casos perdidos e facilitando o 
cuidado; e tratamento, dando prioridade ao acesso 
a regimes de tratamento mais simples e óptimizados 
para adultos e crianças. De enorme importância, 
as considerações de equidade informaram o 
desenvolvimentodas Prioridades Programáticas. 
Em cada uma delas, foi dada atenção específica às 
necessidades das populações ou subpopulações 
desproporcionadamente afetadas por doenças ou 
sem acesso a cuidados óptimizados em relação a 
outros grupos, e às dos países de baixa e média renda 
que não podem controlar seu abastecimento e acesso 
a produtos óptimizados.
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Por meio das Prioridades Programáticas recentemente 
aperfeiçoadas estabelecidas na Figura acima, a 
Unitaid será mais sistemática no envolvimento das 
pessoas que necessitam das ferramentas inovadoras 
de saúde, assegurando que os investimentos tenham 
maior relevância ao abordar as necessidades que 
as comunidades definem. Embora as Prioridades 
Programáticas sejam descritas por referência ao foco 
da doença, a nossa abordagem global é holística.

HIV &  
coinfecções TB Malária

Saúde das mulheres 
e das crianças

Responder a 
emergências de 

saúde globais

Melhorar a qualidade 
dos pacotes de cuidados 
clínicos para a COVID-19

Descentralizar os testes 
e o tratamento para a 

COVID-19

Melhorar o acesso a 
melhores ferramentas

para uma gravidez e parto 
seguros para mulheres e 

recém-nascidos

Acelerar o acesso aos auto-testes e diagnósticos integrados

Ação prolongada e novas tecnologias

Propriedade intelectual, modelos reguladores e inovadores de fornecimento

Sustentar a  
eficácia na prevenção e 

tratamento

Levar ferramentas de 
prevenção de TB a grupos 

de alto risco

Introduzir e otimizar as 
ferramentas de prevenção

Otimizar e permitir a 
distribuição ampla dos 

pacotes de cuidados AHD

Acelerar o acesso a novas 
ferramentas de detecção

Melhorar o  
acesso à gestão de 

qualidade dos casos 
identificados

Conduzir a eliminação da 
HCV por meio de testagem 

e prevenção

Acelerar a  
adoção de novos 

medicamentos e regimes

Aumentar o  
acesso para rastrear  

e tratar o câncer de colo do 
útero e as ISTs

Melhorar a sobrevivência infantil com ferramentas de testagem e tratamento

Prioridades programáticas transversais

Unitaid38

Prioridades programáticas

A Estratégia também reconhece que muitas das 
prioridades têm impacto para além de uma única 
doença. As prioridades transversais identificadas 
contribuirão para a luta contra o HIV, tuberculose 
e malária, e terão também impacto em muitas 
outras áreas, incluindo a saúde materna e futuras 
emergências de saúde globais.

Transversalidade com a melhoria dos resultados sanitários para 
mulheres e crianças
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Manter a eficácia da prevenção e 
tratamento do HIV 
Há ainda 1,5 milhões de novos casos de HIV todos 
os anos, e grupos de alto risco como mulheres 
e jovens meninas são afetadas de maneira 
desproporcional. Novos casos e mortes devido ao 
fracasso do tratamento anti-retroviral (ART) são uma 
ameaça emergente. A Unitaid tem um papel crítico 
a desempenhar na garantia de acesso equitativo a 
produtos novos e emergentes e na informação de 
abordagens otimizadas de prevenção e cuidados.

A Unitaid continuará promovendo uma maior 
aceitação e utilização eficaz de instrumentos de 
prevenção em países de baixa e média renda - 
particulamente a profilaxia pré-exposição (PrEP), 
incluindo novas formulações de longa duração 
com cuidados integrados, incluindo para infecções 
sexualmente transmissíveis (IST). A Unitaid irá 
otimizar os regimes para crianças e adultos, 
apoiando o alinhamento das opções de cuidados, 
combinações de dose fixa, e novos sistemas 
de distribuição. Para além disto, apoiaremos 
tecnologias emergentes para grupos de alto risco, 
tais moléculas de pequenas dimensõese produtos 
biológicos; lideraremos intervenções de formação 
de mercado em regulamentação, licenciamento, 
fixação de preços e produção de produtos de longa 
duração; e promoveremos a integração da prevenção 
e tratamento e a rápida adoção dessas novas 
abordagens.

O diagnóstico do HIV e suas coinfecções é um elemento 
importante no trabalho de prevenção e tratamento do 
HIV da Unitaid e são abordados como uma intervenção 
transversal.

Otimizar e permitir a ampliação dos 
tratamentos e dos pacotes de cuidados 
avançados contra o HIV (AHD)
Apesar do sucesso da expansão dos ARV, as mortes 
causadas pelo HIV continuam altas. O nosso objetivo 
é reduzir a mortalidade global, com especial ênfase 
na eliminação de mortes por HIV relacionadas com 
meningite e tuberculose, trabalhando para melhorar a 
acessibilidade, qualidade e fornecimento de produtos 
existentes e de produtos novos para o AHD. Isto baseia-
se no trabalho atual da Unitaid sobre acessibilidade 
de preços, qualidade e segurança de fornecimento de 
produtos existentes e emergentes.

O impulso imediato será o de acelerar o acesso a 
pacotes óptimizados de teste de AHD - tratamento 
prévio para as principais causas de morte, tais como 
tuberculose, meningite criptocócica, e infecções 
bacterianas graves, ao nível dos cuidados de saúde 
primários. Um novo enfoque será no cuidado 
descentralizado do AHD, abordando lacunas nas 
ferramentas de prevenção, corrigindo falhas do 
mercado, e aumentando a utilização

.

Há mais de 15 anos a Unitaid tem liderado a identificação 
e introdução de inovações que mudam o cenário da saúde. 
Por meio do trabalho em curso, e de novos investimentos em 
2023-2027, prevemos a introdução de um vasto conjunto de 
produtos, incluindo 30 produtos-chave até 2030. 
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Eliminar o vírus da hepatite C (HCV) por 
meio da testagem e da prevenção 
A HCV continua de forma desproporcional a saúde e 
bem- estar de milhões de pessoas. Estima-se que 58 
milhões de pessoas viviam com hepatite C crônica 
no final de 2019. A prioridade da Unitaid é apoiar a 
eliminação da HCV por meio de testes e prevenção, 
onde os progressos até à data têm sido limitados. 
Estima-se que apenas uma em cada cinco pessoas 
que viviam com HCV em 2019 foi diagnosticada. O 
nosso objetivo é reduzir a lacuna de diagnóstico, 
visando as populações mais marginalizadas e 
vulneráveis. Assim o faremos por meio da promoção 
do desenvolvimento de melhores ferramentas e 
a simplificação e descentralização dos testes e 
tratamentos.

Isto continua a embasar o reconhecido percurso 
da Unitaid de elevar o perfil da HCV por meio dos 
nossos investimentos para desenvolver melhores 
ferramentas e a simplificação e descentralização 
dos testes e tratamento.

Continuaremos acelerando o desenvolvimento 
e a implementação de auto-testes de HCV 
concentrando-nos em populações de alto risco, 
desenvolvendo e introduzindo formulações de ação 
prolongada de Antivirais de Ação Direta (DAA), e 
programas pioneiros de tratamento-prevenção.

O nosso trabalho irá acelerar a adoção de novas 
ferramentas (auto-teste de HCV, diagnósticos na 
atenção primária, plataformas multi-doença e 
diagnóstico integrado) e a introdução de novos 
produtos e abordagens, tais como testes essenciais 
de diagnóstico rápido de antigénios, medicamentos 
de ação prolongada, e um sistema pacotes rastreio 
e tratamento unificados.

Aumentar o acesso ao rastreio e 
tratamento do câncer do
colo do útero e das ISTs 
A Unitaid continua impulsionando o progresso no 
sentido da eliminação do câncer do colo do útero e das 
ISTs, responsáveis por elevados níveis de morbilidade 
e mortalidade. A transmissão do vírus da hepatite B de 
mãe para filho é responsável por mais de 80 milhões de 
infecções por ano. Há 87 milhões de casos de gonorreia 
e 6,3 milhões de casos de sífilis, uma doença que pode 
causar natimorto. O do colo do útero mata anualmente 
mais de 300 000 mulheres, 90% em países de baixa e 
média renda. As mulheres que vivem com HIV têm seis 
vezes mais probabilidades de desenvolver câncer de 
colo do útero quando infectadas com papilomavírus 
humano (HPV). 

A capacidade da Unitaid de fazer a diferença reside 
na nossa experiência em intervenções de mercado 
para superar as barreiras da oferta e da procura. 
Oportunidades para aumentar a disponibilidade de 
ferramentas de auto- triagem para HPV ultrapassariam 
as barreiras de acesso e alcançariam mais mulheres. 
Novos instrumentos para impulsionar a eliminação da 
transmissão mãe-filho do HIV, sífilis e vírus da hepatite B 
(“tripla eliminação”) estão disponíveis. Os diagnósticos 
emergentes de gonorreia e clamídia têm o potencial 
de melhorar a gestão de casos e aumentar a vigilância 
das ISTs. A Unitaid pode conduzir a uma rápida 
introdução e aceitação destes novos e promissores 
desenvolvimentos.
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Disponibilizar instrumentos de 
prevenção da tuberculose para grupos 
de alto risco
Por meio de um melhor acesso para todas as 
pessoas com tuberculoses, especialmente os grupos 
vulneráveis. A Unitaid foi fundamental para reduzir 
o preço da rifapentina em 60%, medicamento que 
a OMS estabeleceu como chave para a prevenção e 
tratamento da tuberculose sensível. O trabalho da 
Unitaid permitiu a ampla prevenção, reduzindo o 
número de casos a serem tratados, o que por sua vez 
atenua os custos catastróficos dos tratamentos da 
tuberculose.

Em 2020, 1,1 milhão de crianças e adolescentes 
contraíram tuberculose. A Unitaid irá concentrar-
se na redução do número de casos, expandindo o 
acesso para estas e outras populações vulneráveis 
de alto risco, tais como pessoas vivendo com HIV e 
crianças com menos de cinco anos. Continuaremos 
expandindo o acesso às ferramentas de prevenção 
existentes e utilizaremos os nossos conhecimentos 
especializados de modelação do mercado na 
introdução de novos produtos, incluindo regimes de 
tratamento preventivo da tuberculose mais curtos

Acelerar o acesso a novas ferramentas de 
detecção da TB para cepas resistentes
aos medicamentos e para a tuberculose 
sensível
Estes instrumentos são vitais para identificar milhões 
de casos não registrados. A Unitaid continuará 
expandindo o acesso às ferramentas de rastreio 
existentes e apoiando a introdução de novas 
tecnologias para a detecção da tuberculose, tais como 
testes moleculares rápidos na atenção primária. Isto 
irá desenvolver e alargar o nosso trabalho anterior 
neste campo. Apoiaremos programas de educação e 
sensibilização sobre a tuberculose para promover uma 
maior adoção e utilização das ferramentas. Os esforços 
futuros abordarão oportunidades de integração de 
serviços e produtos de diagnóstico, por exemplo entre 
a TB, HIV, e COVID-19.

Acelerar a adoção de novos 
medicamentos e regimes para a TB 
A Unitaid está bem colocada para facilitar o acesso 
a regimes de TB mais curtos, menos tóxicos e mais 
eficazes, onde as barreiras relacionadas ao acesso são 
nossa competência principal. Ajudaremos a alcançar 
todo o potencial das ferramentas de prevenção, 
diagnósticos e tratamentos integrados. Este trabalho 
será centrado também na melhoria dos padrões de 
cuidados abrangentes para as populações vulneráveis 
de alto risco.

A medida que as recomendações da OMS para novos 
medicamentos e regimes mais curtos são introduzidas, 
pode haver um papel de modelação do mercado para a 
Unitaid para facilitar o acesso equitativo e sustentável. 
Utilizaremos os nossos conhecimentos especializados 
para promover cuidados integrados incluindo 
tratamentos preventivos centrados na pessoa com 
tuberculose, e para introduzir tratamentos mais curtos, 
acessíveis, menos tóxicos, e mais eficazes, tais como os 
baseados no sequenciamento de genes específicos. 
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Introduzir e otimizar as ferramentas de 
prevenção da malária
Novas ferramentas contra a malária estão se tornando 
disponíveis (por exemplo, novas mosquiteiros, 
inseticidas em spray para ambientes internos, a 
primeira vacina contra a malária), bem como novas 
abordagens às intervenções existentes (por exemplo, 
quimioprevenção). Mais inovações estão sendo 
preparadas (por exemplo, a curto prazo, repelentes 
de ambiente, o medicamento ivermectina, e iscas 
de açúcar tóxico como algo a curto prazo, e a longo 
prazo tecnologias de ação prolongada e anticorpos 
monoclonais (mAbs) ). A Unitaid, aproveitando o 
conhecimento e investimentos passados nestas 
inovações, tem um papel crucial em ajudar a 
alcançar o potencial, em larga escala, destas novas e 
ferramentas evolutivas que poderiam produzir impacto 
transformacional.

Como parte dos nossos esforços para melhorar o 
acesso de grupos vulneráveis, continuareamos e 
expandiremos o nosso trabalho em projetos-piloto de 
implementação ampla para identificar as combinações 
mais eficazes de instrumentos de prevenção dentro de 
um determinado contexto, e para ajudar a orientar a 
definição de políticas. A abordagem das barreiras do 
lado da oferta, (por exemplo, por meio do aumento da 
produção local), será um ponto crucial. 

Melhorar o acesso à gestão de qualidade 
dos casos de malária
A Unitaid catalisará o acesso a novos diagnósticos 
e tratamentos, permitirá abordagens para mitigar a 
resistência aos medicamentos, e promoverá cuidados 
integrados e holísticos para uma gestão mais eficaz 
dos casos nas unidades de saúde, comunidades, e 
setor privado. O nosso objetivo será melhorar o uso 
racional de medicamentos por meio de estratégias 
inovadoras de teste e tratamento a nível comunitário, 
e enfrentando os desafios de preços e oferta.

A resistência aos medicamentos antimaláricos, 
recentemente também detectada na África 
subsaariana, é uma ameaça crescente para o controle 
da malária. A Unitaid apoiará a adoção de estratégias 
de mitigação a curto prazo e trabalhará para assegurar 
a rápida disponibilidade de novos tratamentos que 
poderão ficar disponíveis mais tarde, na Estratégia 
2023-2027.
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Melhorar o acesso a melhores 
ferramentas para a gravidez e parto 
seguros, para mulheres e recém-nascidos
Embora a carga global da saúde reprodutiva, materna, 
neonatal e infantil tenha diminuído significativamente 
nos últimos 30 anos, o progresso nessa área vem se 
estagnando.

Atualmente, a mortalidade materna e neonatal ceifa 
cerca de 300 000 e 2,4 milhões de vidas por ano, 
respectivamente, na sua maioria em países de baixa e 
média renda.

São necessários mais esforços para cumprir os 
objetivos da Estratégia Global da OMS para a Saúde da 
Mulher, das Crianças e dos Adolescentes (2016-2030), 
bem como dos ODS 3.2.1 e 3.2.2.

A Unitaid irá catalisar o acesso a ferramentas que 
previnem, diagnosticam e tratam as condições que 
levam a mortes maternas e neonatais. Vamos acelerar 
a adoção de novas ferramentas para a hemorragia 
pós-parto e pré-eclâmpsia/ eclâmpsia, que em conjunto 
contribuem com 40% das mortes maternas, reunindo 
evidências, formação de mercado, e atividades de 
geração de procura. A Unitaid também apoiará a 
ampliação das ferramentas existentes e a entrada no 
mercado de produtos de desenvolvimento em fase 
avançada que abordam a sepsis materna e neonatal 
de forma mais ampla. A experiência e o mandato da 
Unitaid vão permitir ajudar a ultrapassar as barreiras 
de acesso reunindo evidências, da formação . 

Melhorar a qualidade dos pacotes de 
cuidados clínicos para a COVID-19 
A pandemia de COVID-19 demonstrou que - 
especialmente em momentos de crise aguda - o 
acesso a ferramentas que salvam vidas é primordial. A 
Unitaid demonstrou o seu posicionamento único para 
resolver muitos gargalos críticos com ferramentas e 
experiência relevantes, incluindo o apoio ao acesso 
rápido a diagnósticos e oxigênio médico, um pilar 
fundamental do tratamento hospitalar para a COVID-19 
grave e crítica. Esta e a seguinte prioridade, ambas 
identificadas pela Unitaid no início da pandemia da 
COVID-19, provaram ser duráveis e ambas continuam 
sendo importantes. No caso de uma futura emergência 
de saúde global no nível da COVID-19, podemos 
prever um trabalho semelhante para apoiar a rápida 
introdução de ferramentas eficazes, adaptadas para um 
acesso global equitativo, para conter a transmissão, o 
número de casos, de mortes e as novas variantes. 
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Descentralizar os testes e os tratamentos 
para a COVID-19 
Este trabalho acelera o acesso a ferramentas que 
permitem estratégias descentralizadas de teste e 
tratamento, dado o potencial de serem implementadas 
em larga escala, reduzem as hospitalizações, e aliviam 
a carga dos sistemas de saúde. Estas duas prioridades 
relacionadas com a emergência não só potencializam 
o trabalho da Unitaid na COVID-19, como também 
a nossa longa história no apoio à gestão de casos 
de malária de qualidade, otimizando e permitindo a 
ampliação de testes e cuidados descentralizados no HIV, 
e melhorando a sobrevivência infantil com ferramentas 
de triagem e tratamento para os mais vulneráveis. Para 
ambas estas prioridades, as potenciais intervenções 
seriam informadas por circunstâncias específicas, caso 
surgisse uma nova emergência de saúde global durante 
o período de cinco anos da Estratégia.

Melhorar a sobrevivência infantil com 
testagem e ferramentas de tratamento 
A Unitaid irá abordar as principais causas de 
mortalidade de menores de 5 anos (5 milhões de 
mortes em 2019 de acordo com o Grupo Interagências 
das Nações Unidas para a Estimativa da Mortalidade 
Infantil) por meio da expansão do acesso a melhores 
ferramentas (por exemplo, oxigenoterapia para menores 
de 5 anos) para uma gestão integrada nos cuidados 
primários e em contextos comunitários. Com base 
no trabalho em curso de introdução da oximetria de 
pulso para a triagem de doenças graves e no nosso 
empenho na gestão integrada das doenças infantis, a 
Unitaid pode influenciar os prestadores de cuidados, 
os decisores políticos e as comunidades para melhorar 
a gestão de casos de anemia, uma vez que é um fator 
de risco de doenças infantis com risco de vida, como 
a pneumonia e a malária. As intervenções no âmbito 
desta prioridade transversal também têm um impacto 

direto na tuberculose e apoiam a detecção precoce de 
sinais de perigo em crianças com HIV avançado. Esta 
abordagem transversal é fundamental para melhorar a 
sobrevivência infantil e tem um enfoque na equidade e 
na orientação para os mais necessitados.

Acelerar o acesso à auto-testagem, 
auto-amostragem, e diagnóstico 
integrado
É uma prioridade da Unitaid acelerar o acesso a auto-
testes/ auto-cuidados e produtos integrados a preços 
acessíveis.

A Unitaid pode fazer a diferença devido à experiência, 
adquirida por meio de investimentos existentes, 
na implementação de programas de testes, 
desenvolvimento de orientações e apoio ao nosso 
trabalho transversal ligando múltiplas doenças por 
meio de plataformas de testes moleculares (para TB, 
HPV, HCV, e COVID-19).

Aproveitaremos os nossos sucessos com os auto-
testes do HIV para as modalidades de auto-teste/auto-
amostragem de múltiplas doenças, começando com 
o HCV e as ISTs. A Unitaid apoiará o desenvolvimento 
de novos testes de diagnósticos para pacientes com 
doença em estado avançado para as principais áreas 
prioritárias de HIV, tuberculose e coinfecção (por 
exemplo, tripla eliminação), e trabalhará no sentido de 
introduzir esses novos produtos no mercado à medida 
que surgirem (em laboratório, em locais de atendimento 
com dispositivos e em locais de atendimento sem 
dispositivos). A Unitaid vê estas ferramentas críticas 
de diagnóstico como um meio significativo de fechar a 
lacuna de disponibilidade de testes e trabalhará para 
estabelecer a disponibilidade e o acesso ao mercado.

Ação prolongada e novas tecnologias 
A eficácia de medicamentos seguros e eficazes pode ser 
comprometida pela conclusão deficiente do tratamento. 
A ação prolongada e outras novas tecnologias podem 
melhorar a adesão e, portanto, os resultados clínicos, 
levando à redução da mortalidade, a uma menor 
transmissão de doenças, e à prevenção da resistência 
aos medicamentos. Os investimentos atuais da Unitaid 
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em tecnologias de longa duração e novas tecnologias 
informarão os esforços futuros, preparando o caminho 
para a sua ampla utilização. Por meio do licenciamento 
e da negociação de termos conducentes a um acesso 
equitativo, estes tratamentos emergentes podem 
ser orientados pelo pipeline de desenvolvimento 
do mercado, um processo que a Unitaid está 
excecionalmente qualificada para avançar.

A Unitaid continuará trabalhando no sentido de 
assegurar compromissos iniciais em matéria de acesso 
e comercialização e preparando os mercados para o 
rápido acesso às novas tecnologias. Trabalharemos 
também para acelerar a adoção e o aumento de 
medicamentos de ação prolongada. A Unitaid 
continuará colaborando com os desenvolvedores 
e fabricantes em condições favoráveis de acesso 
(incluindo licenciamento, preços e produção) para as 
inovações emergentes de prevenção e tratamento do 
HIV, tuberculose, malária e hepatite C.

Propriedade intelectual, regulamentação 
e modelos inovadores de fornecimento 
As patentes e outros direitos de propriedade intelectual 
podem incentivar a inovação, mas também limitar a 
concorrência que pode estabilizar a oferta e reduzir 
os preços. Embora o trabalho da Unitaid tenha 
abordado principalmente a propriedade intelectual 
e os obstáculos regulamentares, a nossa ênfase irá 
estender-se, no âmbito da nova Estratégia, aos modelos 
de abastecimento (por exemplo, produção nacional ) 
e ao impacto climático dos produtos de saúde e das 
cadeias de abastecimento. O trabalho regulamentar e o 
apoio à garantia de qualidade - por exemplo, por meio 
da pré-qualificação da OMS - também é primordial.

A pandemia de COVID-19 revelou duas áreas chave onde 
a Unitaid pode fazer a diferença. Em primeiro lugar, as 
proteções da propriedade intelectual foram expostas 
como um obstáculo ao acesso equitativo aos produtos 
de saúde.

O investimento emblemático da Unitaid na MPP levou 
ao fornecimento de mais de 50 milhões de pacientes-
anos de tratamento, poupou cerca de mil milhões 
de dólares americanos, e salvou milhares de vidas. 
O trabalho da MPP é complementado por outros 
investimentos para remover barreiras injustificadas de 
propriedade intelectual sobre uma gama de produtos 
(PrEP, HIV, TB, e medicamentos de HCV) para melhorar 
o acesso a formulações melhores e mais acessíveis.

Estamos trabalhando para expandir o número de países 
que beneficiam de soluções de propriedade intelectual 
ou que estão cobertos por acordos de preços. No 
futuro, as intervenções em propriedade intelectual 
continuarão sendo uma prioridade da Unitaid.

Em segundo lugar, a COVID-19 revelou que os países de 
baixa e média renda não podem depender inteiramente 
da produção em países de alta renda para satisfazer 
as suas necessidades. Os investimentos da Unitaid 
centrados no produto têm incentivado a produção a 
custos mais baixos em países de baixa e média renda 
de produção farmacêutica estabelecidos , como é 
o caso da Índia. Outras intervenções (por exemplo, 
medicamentos contra a malária e testes antigénios 
de COVID-19) centraram-se no estabelecimento de 
produção rentável e de qualidade garantida em 
regiões mal servidas como a África e a América do Sul. 
Para reforçar as cadeias de valor regionais, a Unitaid 
continuará a priorizar os investimentos para apoiar a 
melhoria da produção e regulamentação nacionais
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Oxigênio: um produto 
essencial de saúde 
O oxigênio médico é um pilar fundamental do 
tratamento que salva vidas, mas muitas vezes não está 
disponível onde é mais necessário. Com a pandemia de 
COVID-19, amplas falhas no acesso ao oxigênio médico 
foram expostas, a Unitaid baseou-se no trabalho 
existente para responder a necessidades agudas e 
apoiar um acesso mais sustentável. Ao aumentar 
o acesso ao oxigênio, a Unitaid apoia o tratamento 
de muitas condições que afetam recém-nascidos, 
crianças e adultos, incluindo malária grave, doença 
pelo HIV avançada, e tuberculose. A oxigenoterapia é 
um tratamento essencial para a COVID-19 grave e a 
melhoria do acesso agora irá preparar os países para 
futuras emergências de saúde. Dado que o oxigênio é 
uma medicina essencial para salvar vidas de múltiplas 
doenças, o trabalho de oxigênio da Unitaid irá aumentar 
os esforços em várias prioridades programáticas.

Por exemplo, a relação direta entre oxigênio, 
pneumonia, e mortalidade infantil, o aumento da 
disponibilidade de oxigênio permitirá um maior 
impacto do trabalho da Unitaid para melhorar a 
sobrevivência infantil com ferramentas de testagem 
e tratamento.

Com base nos ganhos obtidos durante a pandemia, 
a Unitaid aproveitará a sua forte vantagem 
comparativa para garantir aos países o acesso 
a uma combinação adequada de soluções de 
fornecimento de oxigênio adaptadas às capacidades 
e necessidades locais. Em paralelo, a Unitaid irá 
catalisar a absorção de inovações de oxigênio 
(por exemplo, sistemas de geração de oxigênio 
solarizados) para que os países tenham acesso a 
equipamentos adequadamente concebidos que 
possam resistir a condições adversas e a desafios 
ambientais em países de baixa e média renda.
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Com base nos ganhos obtidos 
durante a pandemia, a Unitaid 
aproveitará a sua forte vantagem 
comparativa para garantir aos 
países o acesso a uma combinação 
adequada de soluções de 
fornecimento de oxigênio 
adaptadas às capacidades e 
necessidades locais.
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30 até 2030:
O compromisso da Unitaid de 
trazer inovações essenciais - 
produtos e formas mais eficazes 
de os utilizar

As Prioridades Programáticas em que a Unitaid se 
concentrará durante o período da Estratégia 2023-
2027 proporcionarão colher excelentes resultados. 
O resultado deste enfoque e dos investimentos em 
curso da Unitaid inclui em particular um conjunto de 
30 produtos-chave para introdução até 2030. Estas 
inovações - produtos e formas mais eficazes de os 
utilizar - terão um impacto significativo na saúde, 
utilizando da inovação para trazerprodutos de saúde 
melhores, mais acessíveis e mais eficazes para aqueles 
que delas necessitam, tal como a Unitaid tem feito 
no passado. Estes produtos e inovações serão a 
consequência de iniciativas financiadas em curso e 
de novos investimentos propostos de acordo com os 
recursos garantidos para o período da Estratégia 2023-
2027. Surgirão além do trabalho sistémico e transversal 
que também é enfatizado na Estratégia.

Os investimentos iniciados pela Unitaid nos últimos 
anos continuarão a ser monitorizados, apoiados 
e alimentados à medida que transitarem para o 
ponto de adoção e ampla adoção. Estes começarão 
a ter impacto nos próximos anos à medida que 
forem ganhando aceitação e ampla adoção e irão 
também estimular novas formulações e variações. 
Os novos investimentos decorrentes da Prioridade 
Programática durante o período da Estratégia 2023-
2027 terão impacto no período que vai até 2030 e 
além. Estes investimentos serão prioritizados com 
base no seu potencial de impacto e na capacidade 
da Unitaid de fazer a diferença. O portfolio futuro 
permanecerá dinâmico e flexível para capitalizar 
novas oportunidades e responder a necessidades 
emergentes.

As 30 inovações propostas
Refletem uma mistura de produtos específicos e categorias de produtos que, em ambos os casos, 
se destinam a ilustrar a mudança nas ferramentas disponíveis que o trabalho da Unitaid irá 
proporcionar nos próximos anos. Incluem tecnologias de prevenção do HIV e coinfecções, tais como 
a hepatite C, bem como mecanismos inovadores, tais como injetáveis e implantes de longa ação. 
Incluem uma série de novas formulações de HIV, TB e malária para crianças, e uma prevenção e 
tratamentos mais simples e eficazes da TB para adultos. Há um foco significativo na prevenção, testes 
e instrumentos de rastreio, para prevenir ou assegurar o tratamento precoce da hepatite C, outras 
doenças sexualmente transmissíveis, câncer de colo do útero, condições mortais durante a gravidez e 
o parto, bem como do HIV, tuberculose e malária. 
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HIV &  
coinfecções TB Malária

Saúde das  
mulheres e das 

crianças

Responder a 
emergências de saúde 

globais

Acelerar o acesso aos auto-testes e 
diagnóstico integrado

Os produtos relevantes são mostrados em áreas de doenças específicas. Contudo, vários 
dos principais produtos acima mencionados oferecem oportunidades de gestão integrada 
específica para auto-teste e diagnóstico integrado como prioridade programática (por 
exemplo, auto-teste de HCV, rastreio de HPV com auto-recolha, rastreio nos locais de 
atendimento de outras IST, diagnóstico de TB).

• Inovações para aumentar o acesso à oxigenoterapia - ver 
também: ameaças globais à saúde

• Novos diagnósticos e tratamentos para a sepsis neonatal 

Melhorar a sobrevivência infantil 
com testagem e ferramentas de 

tratamento

Os produtos relevantes são mostrados em áreas de doenças específicas. No entanto, 
vários dos principais produtos acima mencionados oferecem oportunidades de gestão 
integrada específica para as novas tecnologias e de longa duração como uma prioridade 
programática.

Novas tecnologias de ação prolongada

As intervenções nesta prioridade programática estendem-se muitas vezes para além 
do trabalho específico do produto, mas apoiariam o acesso equitativo aos produtos de 
bandeira acima referidos.

Propriedade intelectual, regulamentação  
e modelos inovadores de fornecimento

Aumentar o acesso ao 
rastreio e tratamento do 
câncer de colo do útero e 
das IST

Manter a eficácia 
da prevenção e do 
tratamento

Disponibilizar 
instrumentos 
de prevenção da 
tuberculose para 
grupos de alto risco 

Introduzir e otimizar 
ferramentas de 
prevenção

Melhorar a qualidade
dos pacotes de cuidados 
clínicos para a COVID-19

Melhorar o acesso a 
melhores ferramentas 
para uma gravidez e 
parto seguros para 
mulheres e recém-
nascidos

Melhorar o acesso à 
gestão de qualidade 
de casos identificados

Descentralizar os testes 
e o tratamento para a 
COVID-19

Acelerar a adoção de 
novos medicamentos 
e regimes 

Acelerar o acesso a 
nova ferramentas de 
detecção

Conduzir a eliminação 
da HCV por meio de 
testes e prevenção

Otimizar e permitir a 
Ampla distribuição dos 
pacotes de cuidados 
AHD

• Verdadeiro rastreio 
do câncer de colo do 
útero por HPV nos locais 
de atendimento, com 
instrumentos de auto- 
recolha amostras para 

• Dispositivos de 
tratamento do câncer de 
de colo do útero

• Unidade de rastreio e 
tratamento nos locais de 
atendimento para outras 
IST

• PrEP de ação prolongada
• Tratamento do HIV de 

ação prolongada
• Medicamentos contra o 

HIV para crianças
• Medicamentos 

otimizados contra o HIV 
para adultos

• Tratamentos 
preventivos para a 
TB mais curtos e mais 
eficazes, incluindo 
formulações de ação 
prolongada

• Novas ferramentas 
de controle vetorial, 
incluindo ivermectina 
MDA, repelentes de 
ambiente

• REMILDs da próxima 
geração

• Vacinas contra a 
malária 

• Ferramentas e 
abordagens de 
quimioprevenção

• Inovações para aumentar 
o acesso à oxigenoterapia 
- ver também: 
sobrevivência infantil

• Terapêutica COVID-19, 
em particular antivirais 
para casos ligeiros / 
moderados, tais como 
nirmatrelvir / ritonavir

• Melhores 
medicamentos para a 
prevenção e tratamento 
da hemorragia pós- 
parto

• Ferramentas para 
detectar pré-eclâmpsia 
/ eclampsia

• Cura radical de dose 
única para P. vivax e 
acompanhamento de 
diagnósticos

• Diagnósticos de anemia
• Novos tratamentos 

contra a malária, 
incluindo 
medicamentos 
não baseados em 
artemisinina

• Testes antigénio de 
diagnóstico rápido

• Formulações 
pediátricas para 
MDR-TB

• Regimes mais curto / 
melhores para TB-DS 
ou TB-DR

• Novos testes de 
tuberculose em nível 
primário

• Sequenciamento da 
próxima geração

• Imagiologia médica 
para diagnosticar a 
tuberculose (e outras 
doenças respiratórias), 
incluindo inteligência 
artificial, de base 
móvel, ou na atenção 
primária.

• Tratamento da HCV de 
ação prolongada

• Prevenção inovadora da 
HCV

• Testes de diagnóstico 
rápido da HCV, incluindo 
autoteste

• Novas ferramentas para 
testar, tratar, e prevenir 
as principais infecções 
oportunistas
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Implementação 
por meio de  
Parcerias
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A Unitaid tem um histórico de 15 anos de sucesso 
extraordinário. Construímos uma vasta e profunda 
experiência em como assegurar que as inovações vão 
desde o desenvolvimento até chegarem realmente 
àqueles que delas necessitam e sejam utilizadas de 
forma eficiente.

Construímos uma profunda compreensão das 
abordagens de modelagem do mercado, das 
necessidades de saúde pública, e do pipeline de 
desenvolvimento de produtos de saúde que podem 
ser relevantes em contextos de poucos recursos, e 
desenvolvemos também um conjunto de ferramentas 
e colaborações, tais como a MPP, e parcerias com o 
Fundo Global, bem como outros parceiros técnicos e 
de escala, incluindo a OMS, que nos dão a capacidade 
de perseguir ideias e projetos ambiciosos e abordar o 
trabalho de ponta a ponta necessário para alcançar o 
impacto.

A nova Estratégia irá basear-se nestes pontos fortes 
e nesse sentido será uma continuação do trabalho 
passado da Unitaid. Contudo, os novos Objetivos 
Estratégicos exigem uma abordagem mais ampla e 
sistêmica às parcerias e à forma como a equidade é 
perseguida.

As parcerias são uma via central para a Unitaid 
traduzir a nossa competência em impacto que resolva 
problemas e ajude as pessoas. Esta nova Estratégia 
prevê um aumento faseado do envolvimento tanto 
com as partes interessadas do país como com a 
comunidade e parceiros da sociedade civil ao longo 
dos próximos cinco anos. Estas parcerias abrangerão 
todos os aspectos do processo de desenvolvimento, 
incluindo parcerias com organizações e parceiros 
que estejam mais próximos da população com maior 
necessidade de garantir que o nosso financiamento 
apoia soluções apropriadas e específicas do 
contexto. A Unitaid irá adotar indicadores-chave de 
desempenho para medir a profundidade e eficácia 
das parcerias, permitindo monitorizar a forma como a 
nossa capacidade de construir parcerias duradouras e 
diversificadas até ao utilizador final e ao paciente está 
a ter impacto no desempenho e nos resultados.

Da mesma forma, a nova Estratégia irá enfatizar os 
aspectos de equidade em todas as etapas do processo. 
Na prática, isto significa que a Unitaid dará prioridade 
aos investimentos e produtos concebidos para 
beneficiar as populações mais vulneráveis ou menos 
capazes de pagar e aceder a cuidados ideais. Também 
promoveremos modelos e abordagens inovadoras de 
fornecimento, produção nacional e transferência de 
tecnologia, e vamos esforçar-nos para estabelecer um 
ambiente favorável ao acesso, incluindo propriedade 
intelectual e regulamentação para acelerar um acesso 
mais seguro e potencialmente mais acessível e mais 
rápido aos produtos de saúde.

O compromisso de equidade funde-se com a 
abordagem de parceria, uma vez que a Unitaid integra 
o compromisso do país, da comunidade e da sociedade 
civil para promover parcerias inclusivas e orientadas 
para a procura, ao mesmo tempo que apoia as pessoas 
e as comunidades a apropriarem-se da sua saúde.

A Unitaid está a construindo um plano de 
implementação da Estratégia 2023-2027. O que moldou 
a Estratégia 2023-2027 já está, portanto, informando as 
escolhas de investimento e definindo as prioridades da 
organização.

A Unitaid visa também internalizar os Princípios 
Estratégicos e as Prioridades Programáticas, 
assegurando que fomenta um ambiente inclusivo, onde 
são valorizadas diversas perspectivas, antecedentes e 
experiências.

Espera-se que a Estratégia 2023-2027 exija um 
investimento de 300 milhões de dólares por ano, o 
que está de acordo com os níveis de investimento dos 
últimos seis anos de atividades da Unitaid.
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Esta Estratégia é ambiciosa, realista, e exequível.  
Para implementar e realizar o nosso potencial, a Unitaid 
prevê uma necessidade anual de 300 milhões de dólares. 
Isto é consistente com os níveis de financiamento ao 
longo do período anterior da Estratégia e permitirá 
alcançar resultados oportunos previstos pela Estratégia.

Este investimento levaria a Unitaid a construir e 
manter um pipeline de novos produtos, incluindo 30 
produtos-chave até 2030, bem como investimentos 
sistémicos e transversais. Também manteria um 
nível de atividade capaz de assegurar uma dinâmica 
contínua para o próximo período da Estratégia a 
partir de 2028.

O Caso de Investimento da Unitaid descreve a sua 
posição e contribuição únicas na arquitetura global 
da saúde e oferece exemplos tanto de inovações 
que já fomos pioneiros como de perspectivas de 
inovações futuras. O Caso de Investimento sublinha 
o papel da Unitaid como um “multiplicador de 
impacto”. O seu trabalho já contribuiu com novos 
produtos e tratamentos que salvaram milhões de 
vidas, economizaram milhares de milhões de dólares, 
e aceleraram em vários anos, a resposta global à 
saúde. As várias metas do ODS3 levarão muitos 
mais anos a se atingir se não estiverem em vigor e 
amplamente utilizadas as inovações promovidas 
pela Unitaid. Num mundo de recursos limitados e 
incertezas sem precedentes, a Unitaid melhora, por 
meio de uma maior eficiência, os investimentos de 
outros doadores e países na saúde global, com uma 
economia de custos prevista de 5 bilhões de dólares 

até 2030 para a ampla aceitação no mercado apenas 
dos regimes de ARV baseados em DTG. Globalmente, 
a Estratégia da Unitaid reduzirá os custos até 2030, 
não só na resposta ao HIV/ aids, mas também os da 
tuberculose, malária, e na saúde materna e infantil.

A Unitaid utilizará este Caso de Investimento para 
envolver e diversificar a sua comunidade de doadores 
num diálogo contínuo durante o próximo período de 
cinco anos, a fim de assegurar um nível adequado 
de compromisso que permita manter o nível de 
financiamento aspirado de 300 milhões de dólares  
por ano.

Com sucesso, a Unitaid continuará operando nos 
níveis atuais e avançando em matéria de acesso 
equitativo aos cuidados de saúde. Será possível realizar 
o objetivo de levar 30 produtos-chave àqueles que 
deles necessitam até 2030. E ainda, permitirá que a 
Unitaid mantenha a posição como um acelerador do 
progresso na saúde global e nessa posição ser capaz 
de transformar vidas, tornar as comunidades mais 
resistentes, e ajudar a humanidade a cuidar dos mais 
vulneráveis entre nós.
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Processo de
desenvolvimento  
estratégico

Esta nova Estratégia é impulsionada pelo nosso foco 
nas Prioridades Programáticas de maior impacto 
e procura aproveitar as competências únicas da 
Unitaid e a sua posição no cenário global da saúde. 
Reforça a ênfase da Unitaid no acesso aos produtos 
de saúde, na melhoria dos cuidados, e na garantia da 
resiliência dos percursos de cuidados para construir 
resultados de saúde de qualidade e sustentáveis. 
Baseia-se no passado, alargando parcerias críticas 
para os sucessos da Unitaid, e olha para o futuro, 
trazendo mais vozes e perspectivas à medida que 
procura encontrar e ampliar intervenções que farão 
uma diferença mensurável e duradoura para as 
comunidades após a parte da Unitaid ter sido feita. 
E, reconhecendo que o prazo dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável de 2030 está apenas 
a 7 anos de distância, esta Estratégia reflete tanto a 
urgência como a determinação.

O documento é o resultado de um processo de 
consulta aprofundada, em três fases. A primeira 
fase incluiu uma avaliação externa do trabalho da 
Unitaid no período estratégico anterior (2017-2021), 
bem como uma grande variedade de consultas 
com parceiros de expansão, implementadores de 
subvenções, e parceiros técnicos e estratégicos 

A Estratégia 2023-2027 da Unitaid reflete a diversidade 
de perspectivas e a profundidade e amplitude do 
pensamento que foi desenvolvido. Baseia-se no 
passado e estabelece o tom para o futuro.

chave, incluindo partes interessadas dos países, 
representantes das comunidades mais afetadas 
pelas nossas intervenções, e a sociedade civil.

Com base nesse trabalho fundacional, a segunda 
fase construiu um quadro estratégico e um 
conjunto de Prioridades Programáticas que 
foi melhorado iterativamente, com base no 
feedback do Conselho Executivo da Unitaid 
e parceiros externos. A terceira fase traduziu 
este quadro e Prioridades Programáticas numa 
Estratégia e construiu ferramentas-chave para 
a operacionalização da mesma - tais como uma 
abordagem de priorização e indicadores-chave 
de desempenho.

A questão da equidade foi uma área em que 
as consultas foram essenciais para dar forma 
à nova Estratégia. Esta Estratégia reflete os 
nossos esforços para articular melhor o nosso 
compromisso e abordagem à equidade e o nosso 
objetivo de proporcionar “acesso equitativo 
a inovações em saúde para assegurar vidas 
saudáveis e bem-estar para todos” e “expandir 
o alcance dos melhores produtos de saúde para 
aqueles que mais necessitam deles”.
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