Unitaid: acelerando a inovação em

QUEM SOMOS
A Unitaid leva o poder das novas descobertas médicas às pessoas que mais precisam. Por meio de investimentos de duração
limitada, identificamos as melhores inovações na área da saúde, com potencial para aliviar o fardo das principais doenças, e
criamos as condições para a sua entrada em grande escala pela ação de governos e parceiros como a PEPFAR, o Fundo Mundial e
a OMS. Os nossos investi- mentos resultam em melhores formas de prevenir, diagnosticar e tratar doenças incluindo o HIV/AIDS,
a hepatite C, a tuberculose e a malária de forma mais rápida, econômica e efetiva. Um número crescente dos nossos projetos se
dirige a mais de uma doença, maximi- zando a eficiência dos sistemas de saúde como um todo. Além disso, mais da metade do
nosso portfólio está ligada à resistência antimicro- biana.

O QUE FAZEMOS
A Unitaid investe em projetos que têm como objetivo acelerar a introdução de soluções inovadoras para a saúde em países de
baixo e médio rendimento, de forma a acelerar o fim das principais doenças. Por exemplo:
•

Revolucionamos o tratamento da TB em crianças trazendo o primeiro medicamento para TB adaptado a crianças, que
atualmente auxilia crianças em mais de 80 países. Aceleramos a expansão e adoção de uma nova ferramenta que diagnostica
a tuberculose resistente a medicamentos, duplicando a taxa de detecção global em quatro anos.

•

A Unitaid está criando um mercado para o primeiro inseticida de longa duração recomendado pela OMS em mais de 40 anos,
para gerenciar a resistência a componentes químicos normalmente usados na pulverização de espaços interiores.

•

Estamos liderando a maior campanha de autotestes de HIV do mundo para sensibilizar mais pessoas sobre o seu estado, para
que elas possam ser assistidas com cuidados adequados caso precisem.

COMO TRABALHAMOS
A Unitaid identifica os produtos mais promissores e próximos do mercado que proporcionam soluções de saúde inovadoras; analisa os
obstáculos que se encontram no caminho da adoção e utilização em escala dessas inovações; e os remove um a um. Procuramos parceiros
para implementar os nossos programas em um processo transparente e competitivo, escolhendo apenas as melhores propostas.
Os nossos projetos aumentam o acesso a inovações em produtos de saúde ao, por exemplo, estabelecer o valor agregado para a saúde
pública de novos produtos, reduzindo os preços, respondendo à demanda e desenvolvendo versões melhoradas que se adaptam às
necessidades das pessoas.
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QUEM PAGA POR ISSO?
A Unitaid recebeu aproximadamente 3 bilhões de USD em contribuições de doadores desde a sua fundação em 2006.
Os principais doadores são França, Reino Unido, Brasil, Noruega, Chile, Coreia do sul, Ilhas Maurício, Madagáscar, Espanha e
a Fundação Bill and Melinda Gates.
Uma fonte importante de rendimentos é o financiamento inovador, especialmente a taxa de solidariedade nos bilhetes das
companhias aéreas implementada pela França, que foi adotada mais tarde por vários outros países (incluindo Camarões,
Chile, Congo, Guiné, Madagáscar, Mali, ilhas Maurício, Níger e a República da Coreia).

DEZ ANOS E
CONTANDO
Durante mais de uma década, a Unitaid vem aumentando o acesso a inovações em produtos de saúde, conectando as
pessoas que desenvolvem novos produtos às responsáveis pela entrega e utilização deles em grande escala. A Unitaid está
caminhando em direção a uma abordagem mais integrada para a saúde global, ultrapassando doenças para fortalecer os
sistemas de saúde como um todo.
Com novos projetos em fase de preparação, a Unitaid continua investindo em soluções para as principais doenças nos
próximos anos.
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