
Unitaid e o

A Unitaid está trabalhando com parceiros para atingir a meta global de acabar com a epidemia de HIV/AIDS até 2030. 

Investimos em inovações em medicamentos, diagnóstico e prevenção, e trabalhamos com instituições financiadoras para 
introduzí-las em larga escala em países de baixa e média renda. 

Quase 38 milhões de pessoas estavam vivendo com HIV em 2018, mas cerca de 40% delas não tiveram acesso a tratamento.

Pessoas com alto risco de HIV pode usar a PrEP, um método de prevenção oral, para se protegerem da infecção por HIV. A Unitaid 

está investindo US$ 41 milhões em projetos que contam com a PrEP. Os parceiros incluem a Fiotec no Brasil, México e Peru, e 

a Wits RHI na África do Sul, trabalhando com o Departamento de Saúde do país

PREVENÇÃO

Os projetos de HIV/AIDS constituem o maior segmento do portfólio de financiamentos de US$ 1,3 bilhões  
da Unitaid.

NOSSO PORTFÓLIO

Uma em cada quatro pessoas vivendo com HIV não sabe que tem o vírus. Os nossos projetos apoiam testes rápidos, acessíveis e 
discretos que motivam mais pessoas a procurar um diagnóstico.

A Unitaid também investiu US$ 150 milhões para melhorar as tecnologias de testes de carga viral, que verifica a quantidade 
de vírus presente no sangue. Uma carga viral alta significa que um paciente está tomando seu medicamento incorretamente ou 
precisa de um tratamento diferente. 

Entre nossos projetos:

TESTES DE DIAGNÓSTICO E MONITORAMENTO

US$ 97,4 
MILHÕES 

A Unitaid está investindo 

para criar um mercado para o 

autoteste de HIV na África.

US$ 63 
MILHÕES 

Nosso projeto com a Elizabeth 

Glaser Pediatric AIDS Foundation 

está trazendo testes de HIV 

rápidos e pontuais para bebês 

na África.

US$ 95 
MILHÕES 

A nossa colaboração com a CHAI 

e o UNICEF está expandindo 

novas tecnologias para o 

diagnóstico infantil precoce e 

testes de carga viral.



TRATAMENTO

Os projetos de HIV da Unitaid reduziram o preço dos medicamentos antirretrovirais para crianças e do tratamento  
de segunda linha para adultos, e trouxeram diagnósticos avançados para bebês que vivem longe das grandes unidades  
de saúde.

CONQUISTAS

US$ 20 MILHÕES

Um investimento em 2019 da Unitaid com a CHAI apoia medidas para impedir centenas de milhares de mortes 

evitáveis entre pessoas com doença avançada do HIV.

US$ 17,3 MILHÕES 

Desenvolver melhores medicamentos contra o HIV para crianças em colaboração com a iniciativa DNDi (Drugs for 

Neglected Diseases).

US$ 67 MILHÕES

Investidos em quatro projetos para trazer os melhores medicamentos contra o HIV para a áfrica, incluindo 

tratamentos para mulheres grávidas e pessoas com tuberculose.

US$ 34 MILHÕES

Ampliar o acesso aos melhores medicamentos disponíveis contra o HIV, através de uma iniciativa da CHAI.

US$ 1,5 
MILHÃO 

A Unitaid está contribuindo para um 

fundo co-financiado pela Elton John 

AIDS Foundation e pela Children’s 

Investment Fund Foundation, que 

investirá em formas inovadoras de 

levar o autoteste aos jovens.

US$ 10,1 
MILHÕES 

A Unitaid está apoiando a MTV 

Shuga, uma popular série de 

televisão africana que conta 

histórias sobre o HIV em seus 

episódios para aumentar a 

conscientização sobre autoteste 

e prevenção.

www.unitaid.org

Os principais doadores da Unitaid são atualmente França, Reino Unido, Brasil, Noruega, Chile, República da Coreia, Espanha e a Fundação Bill e Melinda Gates.


