
Até ao final de 2020, os programas apoiados pela parceria do Fundo 
Global haviam salvo 44 milhões de vidas. Desde 2002, o número de 
mortes causadas por SIDA, tuberculose (TB) e malária foi reduzido em 
46%1 nos países onde o Fundo Global investe. Estas conquistas devem-se 
aos esforços incansáveis de diversos atores que compõem a parceria 
do Fundo Global, incluindo governos, agências multilaterais, parceiros 
bilaterais, grupos da sociedade civil, pessoas afetadas pelas doenças e o 
setor privado. Porém, no último ano, o impacto da pandemia de COVID-19 
foi devastador. Pela primeira vez na história do Fundo Global, os principais 
resultados programáticos do VIH, TB e malária sofreram um declínio. Para 
recuperar essa perda e acabar com o VIH, a TB e a malária, devemos 
também combater o COVID-19; e temos de reforçar urgentemente os 
sistemas de saúde necessários para derrotar as pandemias do presente  
e preparar o combate às do futuro. 

44 milhões de 
vidas salvas

O Fundo Global fornece 25% de todo o 
financiamento internacional para programas 
de VIH. As mortes relacionadas com a SIDA 
caíram 68% desde o pico da epidemia em 
2004 nos países onde investimos. Oito 
países ultrapassaram as metas “90-90-90”2 
de testagem e tratamento do ONUSIDA 
para 2020; no entanto, a maioria dos países 
não as atingiu. Embora haja mais pessoas 
sob tratamento do que nunca, o número de 
infeções não está a cair com rapidez suficiente; 
e o COVID-19 interrompeu atividades de 
testagem e prevenção cruciais, em especial 
para as populações-chave e vulneráveis que 
estão em maior risco de contrair o VIH. 

O Fundo Global fornece 77% de todo o 
financiamento internacional para programas 
de TB. As mortes por TB (excluindo pessoas 
seropositivas) caíram 28% desde 2002 
nos países em que investimos. Juntamente 
com os parceiros técnicos e os países 
implementadores, estamos a encontrar mais 
pessoas com TB “omissas” – pessoas que não 
são diagnosticadas nem tratadas e que não 
constam no relato sobre a doença. Porém, 
esse progresso foi seriamente prejudicado 
pelo COVID-19 em 2020. Todos os resultados 
de testagem e tratamento de TB diminuíram 
significativamente em relação ao ano anterior. 

O Fundo Global fornece 56% de todo o 
financiamento internacional para programas 
de malária. As mortes por malária caíram 
45% desde 2002 nos países em que 
investimos. Inovações estão a surgir, incluindo 
mosquiteiros melhorados e tratados com 
inseticida e projetos-piloto de uma nova 
vacina contra a malária para crianças. Face ao 
COVID-19, adaptamos com êxito as atividades 
contra a malária, como a distribuição de 
mosquiteiros e a terapia preventiva para 
crianças com menos de 5 anos; o progresso 
contra a malária manteve-se bastante estável, 
mas não avançou.  

Situação da luta

Resultados principais de 2020

21,9 milhões de pessoas sob terapia 
antirretroviral para o VIH; um aumento 
de 8,8% em comparação com 2019 
apesar do COVID-19.  

104 milhões de pessoas testadas  
para o VIH; um declínio de 22%  
em comparação com 2019 devido  
ao COVID-19.  

8,7 milhões de pessoas beneficiadas 
com serviços de prevenção do VIH; 
um declínio de 11% em relação a 2019 
devido ao COVID-19.

1. Dados do final de 2020 para o VIH e do final de 2019 para a malária e a tuberculose (dados de 2020 não estavam disponíveis no momento da publicação)
2. https://www.unaids.org/en/resources/909090

4,7 milhões de pessoas tratadas 
contra a TB; uma redução de 18% 
em comparação com 2019 devido ao 
COVID-19. 

101 000 pessoas sob tratamento 
contra a TB resistente a fármacos;  
uma redução de 19% em comparação 
com 2019 devido ao COVID-19. 

194 000 crianças expostas à TB 
receberam terapia preventiva; um 
aumento de 13% em comparação  
com 2019 apesar do COVID-19.  

188 milhões de mosquiteiros distribuídos 
para proteger famílias contra a malária; 
um aumento de 17% em comparação 
com 2019 apesar do COVID-19.

259 milhões de pessoas foram 
testadas para a malária; um declínio  
de 4,3% em comparação com 2019 
devido ao COVID-19.

11,5 milhões de grávidas receberam 
terapia preventiva, um número quase 
idêntico ao de 2019.
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O Fundo Global respondeu rapidamente ao 
COVID-19, fornecendo financiamento significativo 
e potenciando a sua experiência e as suas sólidas 
redes globais. Até agosto de 2021, aprovamos 
US$ 3,3 mil milhões de USD para 107 países e 16 
programas plurinacionais através de financiamento 
do Mecanismo de Resposta ao COVID-19 e 
de flexibilidades em subsídios existentes para 
apoiar as respostas nacionais ao COVID-19 com 
testes, tratamentos e produtos médicos, proteção 
aos trabalhadores da saúde da linha da frente, 
adaptação de programas vitais de VIH, TB e malária 
e reforço de sistemas de saúde fragilizados.

O Fundo Global é um parceiro fundador do 
Acelerador de Acesso a Ferramentas contra o 
COVID-19 (ACT, ou Access to COVID-19 Tools 
Accelerator), uma colaboração global única que 
trabalha para acelerar o desenvolvimento e a 
distribuição equitativa de testes, tratamentos e 
vacinas para o COVID-19 e para reforçar os sistemas 
de saúde. Colideramos o Pilar de Diagnóstico e o 
Conector dos Sistemas de Saúde do Acelerador ACT 
e apoiamos a aquisição e distribuição para o pilar 
Terapêutico. Através do Acelerador ACT, o Fundo 
Global é agora o principal canal de subvenções de 
apoio a países de rendimento baixo e médio para 
testes de COVID-19, tratamentos (incluindo oxigénio 
médico), EPI e elementos cruciais do reforço dos 
sistemas de saúde. 

Como estão os países a utilizar o mecanismo  
de resposta do COVID-19
Em agosto de 2021

Reforço da resposta nacional ao COVID-19
Incluindo a aquisição de testes, tratamentos, oxigénio e 
materiais médicos cruciais; a proteção dos trabalhadores da 
saúde da linha da frente com formação e EPI, como luvas e 
máscaras; e o apoio a intervenções de controlo e contenção, 
incluindo testes, rastreio e tratamento/isolamento.

Atenuação do impacto do COVID-19 nos programas de VIH, 
TB e malária
Incluindo o fornecimento porta a porta de medicamentos, 
mosquiteiros e produtos cruciais, a proteção dos trabalhadores 
da saúde comunitários e a prestação de serviços de apoio e 
prevenção por meio de plataformas digitais.

Introdução de melhorias urgentes nos sistemas de saúde  
e comunitários a fim de ajudar a combater o COVID-19,  
o VIH, a tuberculose e a malária
Incluindo o reforço das cadeias de abastecimento, das  
redes laboratoriais e dos sistemas de resposta conduzidos  
pelas comunidades.

Reforço dos sistemas de saúde  

Sistemas de saúde resilientes e sustentáveis são 
os alicerces para derrotar as doenças infeciosas 
da atualidade e a base da prevenção, preparação 
e resposta em relação a pandemias futuras. O 
Fundo Global é o maior investidor multilateral em 
subvenções para sistemas de saúde, investindo mais 
de mil milhões de USD por ano. A maioria dos países 
de rendimento baixo e médio conseguiu responder 
imediatamente à pandemia de COVID-19, utilizando 
os mesmos laboratórios, sistemas de vigilância de 
doenças, redes comunitárias, trabalhadores da 
saúde treinados e cadeias de abastecimento que 
foram criados para combater o VIH, a TB e a malária. 
A parceria do Fundo Global está também a basear-se 
nas lições cruciais aprendidas e nos conhecimentos 
especializados da comunidade na luta contra as 
epidemias existentes, incluindo a eliminação das 
barreiras de direitos humanos e de género para 
assegurar que todos possam ter acesso aos  
serviços de saúde de que necessitam.
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Combate ao COVID-19 Muhammad Yunus  
(à direita) e Salaam

Shaikh, coordenadores 
de sensibilização 

sobre o COVID-19 em 
Bombaim, Índia, usam 

EPI para se protegerem.

72%

16%

12%


