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Unitaid: A acelerar a inovação em saúde mundial
Quem somos

A Unitaid é uma organização que investe em novas formas de prevenir, diagnosticar e tratar o VIH/SIDA, a tuberculose e a 
malária de forma mais rápida, económica e eficaz.

O que fazemos

A Unitaid fornece subsídios financeiros de curto prazo a organizações parceiras no campo da saúde,  buscando maximizar o 
impacto de suas intervenções. Por exemplo:

•	 Os investimentos da Unitaid desempenharam papel crucial na redução de 90% do preço do tratamento antirretroviral do 
VIH.

•	 A Unitaid ajudou a difundir a utilização de nova ferramenta para diagnosticar a tuberculose resistente a medicamentos, 
duplicando a taxa de detecção mundial ao longo de 4 anos.

•	 A Unitaid ampliou o acesso a medicamentos antimaláricos de qualidade e a novas técnicas de diagnóstico, contribuindo 
para a redução de 50% das mortes causadas por malária desde 2000.

Como trabalhamos

A Unitaid encontra soluções de saúde promissoras e investe nestas soluções a fim de determinar a sua viabilidade para que 
organizações parceiras possam disponibilizá-las mais amplamente.

Por meio de convites à apresentação de propostas, a Unitaid identifica organizações parceiras e tecnologias em saúde que 
possuem potencial de aliviar o fardo do VIH/SIDA, da tuberculose e da malária.

Os subsídios financeiros da Unitaid ajudam a acelerar o acesso a e a reduzir os custos de novos medicamentos, tecnologias 
e sistemas mais eficazes para combater essas doenças.

Quem paga por isto?
Desde a sua fundação em 2006, a Unitaid recebeu mais de 2,5 milhares de milhões de dólares em contribuições de doadores.

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

Uma das fontes principais de receita da Unitaid é o financiamento inovador, especificamente a taxa de solidariedade nos 
bilhetes de avião implementada pela França e adotada posteriormente por vários outros países (incluindo Camarões, Chile, 
Congo, Guiné, Madagáscar, Mali, Maurícia, Níger e República da Coreia).

10 anos de atuação

Nos últimos 10 anos, a Unitaid tem fornecido soluções para vidas saudáveis. Com novos projetos em fase de preparação, a 
Unitaid continuará a investir em soluções para o VIH/SIDA, a tuberculose e a malária por muitos anos.
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