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No final de 2021, os programas apoiados pela parceria do Fundo Global já tinham
salvo 50 milhões de vidas. Desde 2002, reduzimos em mais de metade a taxa de
mortalidade combinada por SIDA, tuberculose (TB) e malária. Cada vida salva e
cada infeção afastada tem um efeito multiplicador que se propaga por famílias,
comunidades e nações inteiras. A nossa luta contra as doenças infecciosas mais
mortíferas é liderada pelos diversos atores que compõem a parceria do Fundo
Global — comunidades, governos, o setor privado, a sociedade civil e os nossos
parceiros técnicos.
Juntos, fizemos progressos extraordinários; porém, a nossa luta não acabou,
pois enfrentamos crises colaterais — conflitos, alterações climáticas, a COVID-19
e outros problemas de saúde mundial — que ameaçam fazer-nos retroceder.
Temos de continuar a investir em esforços para acelerar o progresso rumo
a um mundo livre de SIDA, de TB e de malária, enquanto ajudamos os países
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a prepararem-se melhor para futuras pandemias.
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Resultados principais de 2021

23,3 milhões de pessoas a receber
terapêutica antirretroviral
para o VIH.
70,8 milhões de testes de VIH efetuados
(12,6 milhões em populaçõeschave e prioritárias).
12,5 milhões de pessoas beneficiadas com
serviços de prevenção do VIH.

5,3 milhões

de pessoas tratadas
contra a TB.

110 mil

pessoas a receber tratamento
para a TB resistente
a fármacos.

1,6 mil

pessoas a receber tratamento
para a TB extensivamente
resistente.

670 mil

mães que vivem com o
VIH receberam medicação
para sobreviver e prevenir a
transmissão do VIH aos bebés.

283 mil

doentes seropositivos
diagnosticados com TB
a receber medicamentos
antirretrovirais.

1,1 milhões

de circuncisões masculinas
médicas voluntárias para
prevenção do VIH.

395 mil

pessoas expostas à TB
receberam terapêutica
preventiva.

133 milhões

de mosquiteiros distribuídos
para proteger as famílias
da malária.

280 milhões de casos suspeitos de
malária testados.
10,1 milhões

de estruturas sujeitas a
pulverização intradomiciliar
com inseticida de efeito
residual.

12,5 milhões de mulheres grávidas
receberam tratamento
preventivo da malária.
148 milhões

de casos de malária tratados.

Relatório de Resultados 2022 Num relance

Reforço dos sistemas de saúde
São os sistemas de saúde resilientes e
sustentáveis que sustentam os nossos esforços
para derrotar as doenças de hoje e responder
a ameaças futuras. O Fundo Global é o maior
fornecedor multilateral de subvenções para
reforçar os sistemas de saúde. No período
de implementação de 2021-2023, estamos a
investir um total de 4,9 mil milhões de dólares,
ou 1,5 mil milhões de dólares por ano, em
sistemas de saúde formais e comunitários
através das nossas principais subvenções e
do nosso Mecanismo de Resposta à COVID-19
(C19RM) — cerca de um terço dos nossos
investimentos totais.
Em muitos países, os sistemas de saúde,
incluindo os sistemas comunitários criados
para combater o VIH, a TB e a malária, têm sido
cruciais na resposta à COVID-19. Estes sistemas
fizeram uma diferença notável na luta contra a
pandemia e na atenuação do impacto indireto
que esta teve noutras doenças. Continuando
a reforçar os sistemas e as capacidades
estruturais, podemos derrotar as doenças

Agentes de saúde comunitária como Suzy Haylock e a sua equipa de voluntários estão no centro do
plano das Honduras para lutar contra a malária.

de hoje e preparar-nos para as futuras.

O Fundo Global/Tomas Ayuso/Panos

Combate à COVID-19 e a outras crises
Para eliminarmos o VIH, a TB e a malária

Concessões do Mecanismo de Resposta à COVID-19

enquanto ameaças à saúde pública e

Por tipo de intervenção, a partir de julho de 2022

enfrentarmos os perigos emergentes para
a segurança sanitária mundial, necessitamos

477 milhões de dólares

de levar serviços de prevenção e tratamento

982 milhões de dólares

às pessoas mais vulneráveis, onde quer que elas

Diagnósticos (22 %)

se encontrem. Isto significa dar mais enfoque

infeciosas, catástrofes naturais, conflitos

756 milhões de dólares

armados ou agitação civil, má governação, crises

Com vista a mitigar o impacto da COVID-19

Testes de diagnóstico
rápido (7,3 %)
Testes de diagnóstico
rápido e PCR (4,1 %)

ou regiões afetadas por surtos de doenças

deslocações em massa.

323 milhões de dólares

182 milhões de dólares

aos contextos operacionais complexos — países

relacionadas com as alterações climáticas e/ou

PCR (11 %)

Terapêuticas (17 %)

578 milhões de dólares

Oxigénio (13 %)

178 milhões de dólares
Outras terapêuticas (4,0 %)

4,4 mil milhões de dólares
Total concedido

769 milhões de dólares
EPI (17 %)

no VIH, na TB e na malária, o Fundo Global
concedeu mais de 4,4 mil milhões de dólares
através do C19RM, bem como flexibilidades nas
subvenções. Este financiamento permitiu aos
países adaptarem rapidamente os programas
existentes, adquirirem equipamento de proteção

1,9 mil milhões
de dólares
Outros (44 %)

individual, testes de diagnóstico e suprimentos
médicos e realizarem campanhas de prevenção.
Esta resposta rápida ajudou-nos a salvar vidas
da COVID-19 e a prevenir uma vaga de mortes
por SIDA, TB e malária.

A categoria «Outros» inclui atividades como o aumento da capacidade de recursos humanos, a
assistência técnica, o reforço dos sistemas de vigilância e laboratoriais, a mitigação do impacto nos
programas de VIH, TB e malária, bem como outros equipamentos sanitários e não sanitários.

