
Iniciativa da ITAIPU Binacional e do  
Fundo de População das Nações Unidas  
para os municípios do Oeste do Paraná

PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA GRAVIDEZ 
NÃO INTENCIONAL NA ADOLESCÊNCIA



IMPACTOS DA GRAVIDEZ NÃO INTENCIONAL NA ADOLESCÊNCIA

Mães adolescentes acabam muitas vezes exercendo menos direitos básicos, como educação, 
saúde, lazer e trabalho. Quando adultas, acabam com mais dificuldade para entrar no mercado de 
trabalho remunerado e conseguir autonomia. Em geral, essas meninas são justamente as que têm 
menos escolaridade e suas famílias estão nos setores mais carentes da sociedade. Se elas consti-
tuem novas famílias, a possibilidade de quebra desse ciclo de pobreza e carência torna-se menor 
– situações que apontam para a necessidade de fortalecimento de trajetórias de adolescentes. 

Estudos internacionais apontam que, se 
considerarmos apenas a área de saúde, 
para cada US$ 1 que se investe em pla-
nejamento familiar, poupa-se US$ 1,47 
em assistência médica. Quando este in-
vestimento é feito nas adolescentes, para 
cada US$ 1 investido, serão US$ 98,2 
poupados até o fim da vida reprodutiva. 
No Brasil, isso representaria, no câmbio 
atual, um retorno de cerca de R$ 365 
para cada R$ 1 real investido na saúde 
sexual e reprodutiva das adolescentes. 

(Fonte: Piskula, T. &. (2015). Value for Money)

Segundo relatório do Banco Mundial, 
o Brasil poderia aumentar sua produti-
vidade anual em US$ 3,5 bilhões se as 
adolescentes adiassem a gravidez para 
depois dos 20 anos de idade. Isso re-
presentaria um aumento de mais de R$ 
13 bilhões por ano na economia brasilei-
ra, no câmbio atual. 
(Fonte: Banco Mundial – Measuring the  
Economic Gain of Investing in Girls)

(Fonte: DATASUS)

No Brasil, apenas em 2016, nasceram:

24 mil 
bebês filhos de 
meninas de até 

14 anos de idade

477 mil 
filhos de mães  

com idade entre 
15 e 19 anos. 

Das meninas de 15 a 17 anos que NÃO 
têm filhos, 9 em cada 10 meninas estão na 
ESCOLA. Já entre as que têm um filho ou 
mais, MENOS DE 3 continuam estudando.

Quando olhamos mais de perto este grupo, 
identificamos algumas características co-
muns. Segundo o IBGE, de cada 10 meni-
nas de 15 a 19 anos grávidas ou com filhos:

6
não trabalham 
nem estudam

7
são negras



OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
O planeta hoje conta com um núme-
ro recorde de adolescentes e jovens: 
são mais de 1.8 bilhão. Sem os investi-
mentos certos nessa população, difi-
cilmente os Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável serão alcançados.

A parceria entre ITAIPU Binacional 
e o Fundo de População das Nações 
Unidas estará centrado em três dos 
17 ODS:

Embora o trabalho esteja focado nestes três pontos, temos um olhar de ir além 
e trabalhar de forma a contribuir para todos os 17 ODS de maneira unificada. 
Buscaremos um mundo mais sustentável, onde ninguém é deixado para trás.

ODS 3:  
Assegurar uma vida 
saudável e promover 

o bem-estar para 
todas e todos, em 
todas as idades

ODS 5:  
Alcançar a 

igualdade de gênero 
e empoderar todas 

as mulheres e 
meninas

ODS 17:  
Fortalecer os meios 
de implementação 

e revitalizar a 
parceria global para 
o desenvolvimento 

sustentável



PROGRAMA ESPECÍFICO  
PARA O OESTE DO PARANÁ
A parceria entre a ITAIPU Binacional e o Fundo de População das Nações 
Unidas (UNFPA) tem como objetivo alcançar os 54 municípios do Oeste do 
Paraná e trazer uma experiência positiva para a Tríplice Fronteira.

O Programa será desenvolvido a partir de informações, serviços, estratégias 
de comunicação, produção e análise de dados que permitam desenvolver 
políticas públicas voltadas para adolescentes e jovens, em especial na pre-
venção da gravidez não intencional.

Quando uma gravidez não planejada acontece na adolescência, ela reflete 
a vulnerabilidade dos direitos sexuais e reprodutivos. Também costuma re-
sultar na interrupção de projetos de vida e em oportunidades limitadas na 
vida adulta.

Para prevenir essa situação, a ITAIPU e o UNFPA, ao lado da gestão municipal, 
desenvolverão um programa completo de prevenção, informação e capacita-
ção. Serão oferecidos investimentos à região para produção e oferta de dados 
e pesquisas (gestão do conhecimento) e capacitações para profissionais. 

Também trabalharemos para aprimorar fluxos e reconhecer profissionais 
e serviços de qualidade desenvolvidos especialmente para adolescentes 
(fortalecimento institucional). Essas ações serão desenvolvidas com foco 
direto em adolescentes, adequadas à idade e com linguagem e metodo-
logias validadas (projetos e tecnologias sociais), além de estratégias de 
comunicação e sensibilização.  

Com os investimentos adequados, milhares de adolescentes e jovens no 
Oeste do Paraná terão a oportunidade de planejar o futuro que querem para 
si e para a comunidade onde vivem.



AÇÕES PRIORITÁRIAS
FORTALECER a oferta de infor-
mações e educação, englobando 
ações de proteção, cuidado e pre-
venção da gravidez não intencional 
na adolescência.

AMPLIAR a acessibilidade e a qua-
lidade da atenção nos serviços de 
saúde de forma a promover um es-
paço de informação e atenção para 
adolescentes.

GERAR conhecimento e evidências 
para melhorar as práticas e emba-
sar políticas públicas.

COMUNICAR de maneira simples e 
eficiente, reforçando a mensagem e 
favorecendo a concepção, a imple-
mentação, o seguimento, a coorde-
nação e a avaliação das atividades.

COMO PARTICIPAR
Para fazer parte dessa iniciativa ino-
vadora e incluir seu município entre 
os beneficiados, basta manifestar seu 
interesse. Você pode procurar direta-
mente por nossas equipes (UNPFA e 
ITAIPU)  ou entrar em contato atra-
vés dos emails unfpa@unfpa.org.br e  
gtsaude@pti.org.br

A partir dessa primeira aproximação, 
será assinada uma manifestação de 
interesse e as ações começarão a 
ser desenvolvidas e implementadas 
em parceria com a gestão munici-
pal. A iniciativa será executada com 
recurso da ITAIPU. Do município, 
espera-se o apoio institucional e a 
vontade de mudar essa realidade.

©
U

N
FP

A
 B

ra
si

l/
M

ila
 P

et
ri

llo

©
Pe

xe
ls

©
U

N
FP

A
 B

ra
si

l/
So

la
ng

e 
So

uz
a

©
U

N
FP

A
 B

ra
si

l/
So

la
ng

e 
So

uz
a



Para a ITAIPU Binacional, a responsabilidade social 
vai muito além da geração de empregos, do respei-
to aos direitos dos empregados, da distribuição de 
royalties e de uma gestão transparente. A respon-

sabilidade social é um compromisso incorporado ao 
planejamento estratégico, que se reflete no dia a dia 
da empresa, bem como em diversas ações voltadas 
aos públicos interno e externo. E entre estas ações 

está a criação de projetos que possibilitem um futuro 
melhor para as crianças e adolescentes.

O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) 
é a agência da ONU que trata de questões populacio-
nais. Entre suas responsabilidades está contribuir com 

os países para garantir o acesso universal à saúde 
sexual e reprodutiva. A agência tem como priorida-

des apoiar os países a desenvolver suas capacidades, 
favorecer o diálogo político e gerar e disseminar infor-
mação e conhecimento. O UNFPA trabalha para que 
todas as gestações sejam desejadas, todos os partos 
sejam seguros e cada jovem alcance seu potencial.


