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O fundo temático do UNFPA,  

UNFPA Supplies, é o único programa das Nações 

Unidas dedicado ao planejamento familiar e é 

o maior fornecedor mundial de contraceptivos 

doados. O UNFPA Supplies apoia os países com 

maiores necessidades, ajudando-os a fortalecer 

suas cadeias de suprimentos para que mulheres e 

adolescentes possam acessar uma variedade de 

contraceptivos, não importando sua localidade. O 

programa tem um foco particular em 46 países, 

além de fornecer suporte para serviços de saúde 

reprodutiva em crises humanitárias.

 

“O fornecimento de contraceptivos modernos 

de curta e longa duração, informações, 

aconselhamento e serviços (incluindo 

contracepção de emergência) é vital e deve 

estar disponível e acessível durante a resposta à 

pandemia do COVID-19.“ 

Nota Técnica provisória do UNFPA

 

ESFORÇO COORDENADO 
PARA EVITAR A FALTA

Esta nota informativa é baseada na  

análise preliminar dos 46 países do  

UNFPA Supplies para o 1º trimestre  

(janeiro a março de 2020) à luz do COVID-19. *

O UNFPA está trabalhando com governos e 

parceiros para evitar ou minimizar a falta de 

contraceptivos e medicamentos para a saúde 

materna que salvam vidas, tudo em estreita 

coordenação. Juntos, estamos trabalhando 

para priorizar solicitações de insumos, pedidos, 

remessas, prazos de produção e outros aspectos 

operacionais de compras. Nosso objetivo é 

garantir a disponibilidade de produtos nos países.

Riscos de falta de estoque  
nos próximos 6 meses

O UNFPA avaliou o que a população está 

precisando em 46 países, observando os 

suprimentos programados para recebimento, o 

consumo projetado e outros fatores.

Contraceptivos: risco de ruptura de estoque nos 

próximos 6 meses entre os 46 países que são foco  

do UNFPA Supplies

LARCs

• Implante de 2 hastes: 15 países

• Implante de 1 hastes: 12 países

• DIUs: 5 países

  

• Injetáveis

• Injetável intramuscular (DMPA -IM): 10 países

• Injetável subcutâneo (DMPA -SC): 5 países

• Injetável com duração de 2 meses: 8 países

 

Comprimidos orais

• Contraceptivos orais combinados (COCs):  

18 países

• Comprimidos somente de progestógeno (POPs): 

10 países

• Pílulas anticoncepcionais de emergência: 19 países

Preservativo

• Preservativos masculinos: 8 países

• Preservativos femininos : 5 países

  

Os excessos de estoque de Contraceptivos 

orais combinados & Comprimidos somente de 

progestógeno (2 países cada) e preservativos 

masculinos (5 países) estão sendo avaliados para a 

possibilidade de transferência de estoque.

 

Medicamentos para saúde materna que salvam vidas: 

risco de ruptura de estoque nos próximos 6 meses 

entre os 46 países que são foco do UNFPA Supplies

 

• Ocitocina: 8 países

• Misoprostol: 14 países

• Sulfato de magnésio: 14 países

• Gluconato de cálcio: 5 países

 

A lista de países afetados está disponível  

mediante solicitação.
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Uma questão relacionada ao fornecimento 

de insumos e serviços é o treinamento dos 

profissionais de saúde. As atividades de 

treinamento que foram planejadas, podem agora 

não ser mais possíveis, dadas as medidas de 

distanciamento social ou poderão enfrentar 

desafios na adaptação do treinamento para a 

versão online, devido à baixa conectividade com 

a Internet em muitos países do programa. O 

treinamento é importante por vários motivos 

e é essencial para a inserção e remoção de 

implantes e DIU.

Para mais informações sobre a resposta do UNFPA 

em relação à pandemia do COVID-19, visite o site 

do UNFPA em www.unfpa.org/covid19

*Nota sobre limitações: 1) Nem todos os produtos 

contraceptivos estão registrados em todos os 46 países 

e, em alguns países, para certos métodos mais novos, 

o registro pode ser limitado a apenas um único produto 

garantido de qualidade, ou seja, as situações diferem e as 

generalizações não se aplicam 2) A reconciliação de dados 

está em andamento com as principais partes interessadas. Os 

novos pedidos de compras serão confirmados e ajustados à 

medida que as restrições sejam levantadas, permitindo que a 

entrega possa evitar as possíveis faltas de estoques. Devido ao 

COVID-19, a integridade, consistência, precisão, pontualidade 

e validação dos dados são um desafio.

Parcerias para assegurar fornecimento

Dois mecanismos existentes estão apoiando os 

esforços dos países para fornecer insumos a seus 

programas de planejamento familiar: o grupo de 

Planejamento Coordenado de Insumos (CSP) e o 

grupo de Assistência Coordenada para Insumos 

de Saúde Reprodutiva (CARhs). Ambos buscam 

prevenir e resolver falta ou excesso de estoque nos 

países e incluem o UNFPA, a Agência dos Estados 

Unidos para o Desenvolvimento Internacional 

(USAID) e muitos outros doadores e parceiros.

Ação para garantir a 
disponibilidade de contraceptivos

Um conjunto de ações foi estabelecido a todos 

os 46 países do programa. O trabalho está sendo 

realizado em colaboração com os governos e 

principais parceiros e partes interessadas - e 

especialmente com a USAID.

 ¾ Os pedidos de compra foram criados e 
emitidos para países.

 ¾ Alguns pedidos foram enviados, enquanto 
outros precisam ser priorizados ou 
reprogramados de acordo com o risco 
indicado de falta de estoque para cada país.

 ¾ Alguns pedidos estão sendo enviados 
parcialmente e outros completos. Isso se deve 
em relação aos níveis de estoque.

 ¾ As avaliações estão em andamento em  
vários países.

 ¾ Necessidades adicionais serão avaliadas 
com os parceiros para o processamento 
de aprovações adicionais no programa de 
Insumos do UNFPA, considerando a cobertura 
de estoque dos produtos que têm outros 
recursos de financiamento.

 ¾ O UNFPA apoia os esforços dos países 
para obter isenções de registro quando um 
determinado produto não é registrado pela 
Autoridade Reguladora Nacional de um país.

 ¾ Os Escritórios de Países do UNFPA estão 
advogando pelo pronto desembaraço 
aduaneiro e portuário para mitigar o risco de 
falta de estoque.

 ¾ Os Escritórios de Países do UNFPA estão 
defendendo a distribuição ininterrupta 
de produtos de saúde reprodutiva como 
medicamentos e insumos essenciais até o seu 
destino final.

brazil.unfpa.org


