
A AGÊNCIA 
LÍDER EM 
FORNECIMENTO 
MUNDIAL DE 
INSUMOS E
EQUIPAMENTOS 
DE SAÚDE 
REPRODUTIVA

Assegurando direitos 
e opções para todos



No mundo, existem mais de 

200 MILHÕES 
de mulheres que desejam 

evitar a gravidez, mas 
não têm à disposição 

informações e acesso a 
métodos contraceptivos.

Os dados do último 
Relatório Sobre a Situação 
da População Mundial do 
Fundo de População das 
Nações Unidas (UNFPA) 
mostram que o acesso 
à assistência médica e 

ao planejamento familiar 
ainda está longe de ser 

uma realidade para todos 
e todas.

No Brasil, 
aproximadamente 7% das 
mulheres casadas ou em 
algum tipo de união, em 

idade reprodutiva, querem 
prevenir ou postergar a 
gestação, mas também 

não utilizam nenhum 
contraceptivo. No mundo, 

este índice é de 12%.

Em cenários 
de emergências 

humanitárias, cerca de  
800 MULHERES E 
MENINAS morrem, 
todos os dias, por 
falta de serviços 

obstétricos 
adequados. 

Os custos financeiros dos 
serviços e dos insumos 

de saúde podem ser uma 
barreira para o acesso, e  
o tamanho da renda está 
ligado a inúmeras forças 

sociais, institucionais, 
políticas e geográficas que 
também podem igualmente 

afetar o alcance.

Na maioria dos países 
menos desenvolvidos, 

as dificuldades de 
acesso a este tipo de 
assistência médica é 
bem mais baixo entre 
os 20% dos lares mais 

pobres, e mais alto 
entre os 20% mais ricos. 
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Fonte: Relatório Sobre a Situação 
da População Mundial (UNFPA)



Quem somos
O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) foi criado em 
1969 e é a agência do sistema ONU responsável por oferecer apoio 
na formulação e monitoramento de políticas e programas sobre 
população e desenvolvimento, saúde reprodutiva e direitos. 

Hoje, o UNFPA está presente  
em mais de 150 países e territórios. 

Em 1996, foi instituído um programa global de insumos e equipamentos 
de saúde reprodutiva, gerido pelo Fundo de População.

O Fundo de População da ONU não tem fins lucrativos. O trabalho é 
apoiar e fortalecer os governos em suas políticas de saúde reprodutiva, 
de forma a alcançar três zeros até 2030:

ZERO
necessidades 

não atendidas de 
contracepção

ZERO
mortes maternas 

evitáveis

ZERO
violência ou práticas 

nocivas contra 
mulheres e meninas



O papel do UNFPA também é apoiar 
os governos nacionais e locais nas 
compras públicas em escala mundial

Como maior fornecedor global, o Fundo de População da ONU 
proporciona uma grande economia ao disponibilizar ao setor 

público e organizações um catálogo com preços menores 
que o de mercado. Isso faz com que as aquisições sejam 

bem mais vantajosas. Seu objetivo é ampliar o acesso 
em saúde reprodutiva e contribuir com países no 
enfrentamento da demanda por contracepção.

O Fundo de População da ONU disponibiliza 
um catálogo de insumos -- que abrangem 
desde medicamentos, métodos contraceptivos 
a equipamentos hospitalares -- a preços mais 
acessíveis.

Todos os insumos disponibilizados para compra 
são pré-qualificados pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e no caso do preservativos 
(masculino e feminino) e DIU pelo próprio 
UNFPA, o que significa que guardam todas as 
garantias de qualidade e efetividade necessárias.

Ao adquirir os produtos por meio do UNFPA, 
os governos e ONGs têm à disposição um 
catálogo com preços bem mais baixos, de 
forma eficaz e confiável. 

O Fundo de População da ONU é, hoje, O MAIOR 
FORNECEDOR DE INSUMOS EM SAÚDE 
REPRODUTIVA DO MUNDO PARA PAÍSES EM 
DESENVOLVIMENTO, incluindo a América Latina.

Só em 2018, 
o Fundo de 
População 

adquiriu um total 
de 211 MILHÕES 

DE DÓLARES 
em insumos de 

saúde reprodutiva 

Destes, 
172,5 MILHÕES 
foram investidos 

em contraceptivos

A economia 
promovida para 
os parceiros foi 
de 1,9 MILHÃO  

de dólares.



EQUADOR
No Equador, a cada três gestações, duas não são planejadas. Responder 
às gravidezes não intencionais custa ao país 5,4 vezes mais do que 
preveni-las. O Ministério da Saúde do país se tornou o maior fornecedor 
de contraceptivos modernos para a sua população, ao associar-se ao 
UNFPA para adquirir mais de 40 milhões de dólares em insumos.

Hoje, para cada dólar investido em saúde sexual e reprodutiva, o 
governo do Equador economiza até 17 dólares.

PARCERIAS MUNDIAIS 
garantem o acesso da 

população a insumos de 
saúde reprodutiva

O programa de aquisição e fornecimento de insumos do 
Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA)  também 
salva vidas. Mundialmente, a agência estabeleceu parcerias 

que vão desde o apoio técnico na compra de produtos 
como medicamentos e contraceptivos à entrega direta de 

equipamentos em contextos de emergências humanitárias.



VENEZUELA
Em parceria com o 
Ministério da Saúde da 
Venezuela, o UNFPA 
está trabalhando para 
melhorar a prevenção e o 
atendimento relacionado 
às Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST). 
Mais de 260 kits de saúde 
reprodutiva foram distribuídos a hospitais e centros ambulatoriais 
do país e serão fundamentais no acesso à saúde reprodutiva.

Os kits contêm contraceptivos, testes rápidos de HIV e outras 
ISTs. Eles estão beneficiando mais de 152 mil pessoas no país.

MOÇAMBIQUE
Em 2019, dois ciclones tropicais atingiram Moçambique, afetando 
milhões de pessoas. O cenário é desafiador principalmente para 
mulheres e meninas, que enfrentam maior vulnerabilidade e riscos 
de exploração e violência sexual devido ao deslocamento forçado.

Para responder rapidamente à crise, o UNFPA entregou 57 tendas, 
12 mil Kits Dignidade e mais de 400 kits de saúde reprodutiva 
de emergência para Moçambique. Mais de 60 mil mulheres 
e meninas receberam kits, e mais de 8 mil sobreviventes de 
violência foram recebidas nos espaços do UNFPA.



KITS DIGNIDADE
O Fundo de População lidera a resposta humanitária ao garantir o 

fornecimento de insumos também em contextos de emergências. O Kit 
Dignidade é parte desta estratégia, ao garantir que mulheres e meninas 

mantenham sua higiene durante crises humanitárias. 

A bolsa contém 10 artigos básicos de higiene feminina, como 
absorventes, roupa íntima e sabonete. Em 2018, os kits foram entregues 
a 49 países. Eles podem ser personalizados com até 39 itens diferentes.

THE GLOBAL FUND
A “The Global Fund” é um organismo internacional não 

governamental que luta contra a Aids no mundo. Por meio de uma 
parceria firmada com o Fundo de População da ONU no ano passado, 

foi possível adquirir 1,1 bilhão de preservativos de qualidade 
assegurada para 86 países em 2018, pelo valor de 25 milhões de 
dólares. Esta parceria, por meio da redução de preço combinada 

a uma entrega mais rápida, incentiva a compra dos insumos 
relacionados à prevenção do HIV/Aids por parte de governos.



No Brasil
O Fundo de População da ONU pode ser um parceiro estratégico 
para auxiliar o Brasil na busca por uma cobertura maior em saúde 
reprodutiva e na ampliação do acesso a serviços, principalmente 
relacionados à saúde materna, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

O UNFPA defende, ainda, a inclusão dos produtos fabricados por 
laboratórios brasileiros no catálogo internacional, por meio da 
pré-qualificação feita pela OMS e pelo próprio Fundo de População. 
Essa pré-qualificação dos insumos permite que os produtos dos 
laboratórios brasileiros sejam incluídos nos catálogos, ampliando 
a participação no mercado global.

Ao oferecer preços mais acessíveis a seus parceiros, 
principalmente governos, o UNFPA viabiliza uma forma de 
aquisição muito mais econômica e confiável. 


