Unitaid
Inovando para cobertura
universal de saúde

Para alcançar a cobertura universal de saúde, devemos inovar, inovar,
inovar. Precisamos de medicamentos acessíveis que curem mais rápido
e que sejam de fácil administração. Precisamos de testes de diagnóstico
que possam identificar muitas doenças de uma vez na velocidade da luz.
Precisamos de atendimento integral para condições múltiplas: tratamento
da tuberculose em clínicas para tratamento do HIV, prevenção contra
malária nos serviços maternos e assim em diante. A cobertura universal de
saúde apresenta um imenso e complexo desafio, mas através da força das
parcerias, podemos tornar realidade.

O trabalho
da Unitaid na
vanguarda da
inovação em
saúde
A Unitaid é uma organização internacional
que transforma grandes ideias em soluções
globais inovadoras em saúde. Segue desde
a coordenação das invenções e abordagens
mais promissoras dos mundos da ciência
e da medicina, então trabalha com países
e grandes parceiros financiadores como
PEPFAR, USAID e o Fundo Global para
introduzi-los em uma ampla escala em países
com menos recursos. As inovações variam
de medicamentos acessíveis e a preços
acessíveis e ferramentas diagnósticas a
medidas de prevenção.
O trabalho da Unitaid é altamente
colaborativo. Ela coordena de perto com
países, comunidades, com a Organização
Mundial de Saúde e com as 127 organizações
parceiras envolvidas em implementar
1,3 bilhões de dólares em investimentos da
Unitaid em todo o mundo.

APROVEITANDO
OPORTUNIDADES,
PREENCHENDO LACUNAS
Desde seu início em 2006, Unitaid se concentra em trazer novas armas para lutar contra alguns dos
maiores desafios urgentes de saúde pública do mundo. Em 2015, a Unitaid começou a introduzir
autoteste para HIV acessível na África; o mercado de kits de autoteste praticamente não existia nos
países com menos recursos. Atualmente, como resultado dos investimentos da Unitaid, 32 países estão
coordenando programas de autoteste.
Em 2016, a Unitaid introduziu o primeiro medicamento contra TB adequado para crianças, que
agora está sendo usado em mais de 100 países. Em 2018, a Unitaid demonstrou que 18 milhões de
casos de malária pediátrica poderiam ser evitados na região do Sahel da África com algumas doses
do medicamento oral por criança. Países e parceiros aceitaram esse resultado e estão introduzindo
amplamente o medicamento preventivo.

Medicamentos para TB
adequados para crianças

Prevenção da malária
na estação chuvosa

Autoteste para HIV
As formas de TB resistente a drogas, HIV e outras doenças estão trazendo doença, morte e ruína
financeira a muitos milhares de pessoas e são uma ameaça a todos os países. Em resposta, as
organizações mundiais de saúde estão formando uma frente unida para interromper o avanço
de microrganismos resistentes a drogas. O papel da Unitaid é descobrir e trazer drogas, testes e
métodos de prevenção inovadores para ajudar a combater os super microrganismos. Mais de 60% dos
investimentos da organização são dedicados a projetos que lutam contra a resistência antimicrobiana.
A Unitaid também investe em inovações para erradicar os mosquitos transmissores da malária que são
resistentes a inseticidas.

Câncer do
colo uterino

Novos
Mosquiteiros

Tecnologias de
adesão digital

Oxímetros de Pulso

Sequenciamento de
última geração para
diagnóstico de TB-DR

O trabalho da Unitaid está apoiando o impulso global para a cobertura universal de saúde e as Metas
de Desenvolvimento Sustentável. A parte principal dos projetos da organização apoia novas formas
para integrar os serviços de saúde—uma racionalização observada como essencial para cumprir esses
objetivos.
Os investimentos da Unitaid estão financiando iniciativas para:
•
•
•
•
•

Prevenir o câncer do colo uterino. Soluções do tipo triagem-e-tratamento de um dólar usando
inteligência artificial objetivam afastar este principal assassino das mulheres HIV-positivas.
Proteger as pessoas contra malária na África Subsaariana com mosquiteiros de nova geração
tratados com inseticidas.
Usar tecnologia móvel e caixas de comprimidos “inteligentes” para ajudar os pacientes na
adesão a longos tratamentos contra TB.
Equipar os profissionais de saúde primária com dispositivos de fácil manuseio para medir o
oxigênio no sangue de modo que eles possam melhor identificar crianças muito doentes.
Coordenar uma nova tecnologia poderosa para diagnóstico de TB. O sequenciamento
genético de última geração fornece diagnóstico rápido, preciso de TB resistente a drogas,
ajudando os médicos a prescreverem o medicamento correto desde o início do tratamento
desde el inicio del tratamiento.
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