UMA CRISE REVELADA
Estima-se que, globalmente, ocorram 121 milhões de
gestações não intencionais por ano; seja porque a mulher não
queria (mais) filhos, seja porque a gestação aconteceu em
um momento ou contexto inoportuno.
Esta é uma crise que não se vê, invisível em parte porque é
muito comum – quase todo o mundo conhece alguém que
passou por uma gravidez não intencional – e em parte porque
é amplamente estigmatizada.
No entanto, essa crise cobra um preço inaceitável na vida dos
indivíduos, das sociedades e do mundo.
O relatório Situação da População Mundial 2022 reúne
as evidências mais recentes e revela que a gravidez não
intencional é uma questão: pessoal, de saúde, de direitos
humanos, de desenvolvimento, humanitária.

Como médico, é difícil
conseguir implantes e kits
para a inserção de DIU.
– Anônimo, Brasil

Atualmente estou grávida
de uma gravidez não
planejada… Serei mãe
solteira.

Todas as minhas
gestações não foram
planejadas.

situação da população mundial 2022

Metade.

– Anônima, Ucrânia

Globalmente, essa é a proporção de gestações
não intencionais.
Para essas mulheres, a escolha reprodutiva que mais
transforma a vida – engravidar ou não – não é de fato
uma escolha.

Meu marido e minha sogra
interferem muito nas
minhas escolhas.

O que isso revela sobre nossos valores, nossas
prioridades e, finalmente, sobre o nosso futuro?

– Anônima, Jordânia

– Anônima, EUA

Ele disse que não... Ele não
quer usar preservativo.
– Dankay, Serra Leoa

Conheci uma
mulher com seis
filhos. Ela não queria
ter outros filhos, mas
não sabia o que fazer.

Ouvi dizer que os
anticoncepcionais não
funcionam, eles podem se
mover por todo o corpo.
– Anônimo, Nigéria

– Anonymous, República

Eu não tive educação sexual
como eles têm hoje. Você
queria perguntar, e a resposta
era “Cala a boca. Você não
deveria perguntar isso.”

Democrática Popular

– Yajaira, El Salvador

do Laos

© UNFPA/Fidel Évora

Já me disseram que pílulas
anticoncepcionais causam infertilidade.
– Anônimo, EUA

VENDO O INVISÍVEL
Em defesa da ação na negligenciada crise da gravidez não intencional
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Garantindo direitos e escolhas para todos e todas.
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Altos custos

Desafios para a escolha

Mais de 60% das gestações não intencionais terminarão em aborto. As

que são profundamente amados e uma fonte de grande alegria. Toda criança

Os programas de planejamento familiar fizeram uma enorme diferença

contraceptivas suficientes e não estão recebendo apoio quando temem ou

estimativas indicam que 45% de todos os abortos são inseguros. O aborto

nascida de uma gravidez não intencional é uma pessoa com valor inerente,

mundialmente: o uso de anticoncepcionais está aumentando em todas

sofrem com efeitos colaterais.

inseguro é uma das principais causas de morte materna em todo o mundo e

dignidade e direitos humanos. No entanto, nada disso está em conflito com

as regiões do mundo e as necessidades não atendidas estão diminuindo.

provoca a hospitalização de milhões de mulheres todos os anos.

o fato de que gestações não intencionais podem desencadear uma série de

Ainda assim, em todo o mundo, cerca de 257 milhões de mulheres que

Para alcançar aquelas que ficaram para trás, precisamos lidar com o estigma,

consequências negativas que ecoam por gerações.

desejam evitar a gravidez não estão usando métodos contraceptivos

a desinformação, o treinamento de profissionais de saúde, a educação

seguros e modernos.

sexual abrangente e a desigualdade de gênero. E as mulheres em todos os

Quando mulheres e meninas não tem a oportunidade de escolher entre
engravidar ou não, também perdem outras oportunidades. Gestações não

Há perdas de educação e renda. O preço cumulativo a pagar é alto, bilhões aos

são intencionais frequentemente levam a uma piora da saúde física e mental.

sistemas de saúde.

Meninas grávidas muitas vezes são forçadas a se casar ou deixar a escola.

lugares merecem ter acesso a uma variedade de métodos contraceptivos,
Entre elas, 172 milhões não usam nenhum método. Essas mulheres

ser totalmente informadas e apoiadas em suas decisões, receber

declararam não usar métodos de contracepção por: medo de efeitos

acompanhamento e ter opções disponíveis se tiverem efeitos colaterais ou
vivenciarem circunstâncias que causem mudanças de vida

Mulheres grávidas muitas vezes são forçadas a abandonar empregos. Para

Este documento coteja estimativas de gestação não intencional com

colaterais (26%), atividade sexual infrequente (24%), oposição ao uso de

mulheres que vivem em relações afetivas abusivas, a gestação não intencional

medidas de desenvolvimento socioeconômico, desigualdade de gênero,

métodos contraceptivos (23%), amenorréia pós-parto/lactacional (20%).

representa um desafio adicional para lidar

morte materna e disponibilidadecondições de

Mitos e desinformação estão por toda parte, propagados por muitas

com o abuso e o abusador.

aborto legal. Constata que as taxas de gravidez

fontes, até mesmo por professores, profissionais de saúde, autoridades

não planejada são maiores em países com

ou familiares.

Das milhões de gravidezes não

menor desenvolvimento, em países com menor

intencionais que acontecem a cada ano,

igualdade de gênero, em países com maiores

Tudo isso indica que as mulheres não estão recebendo informações

muitas serão recebidas com prazer.

taxas de mortalidade materna e em países com

suficientemente precisas sobre seus corpos e direitos, não têm opções

Outras causarão medo ou preocupação,

leis de aborto mais restritivas.

mas acabarão por resultar em filhos

Autonomia e'
fundamental

Afastando-se dos estereotipos

O mundo deve parar de ver a gravidez não intencional como aceitável,
inevitável ou mesmo desejável. O discurso deve superar a impregnação por
culpa e vergonha. O relatório Situação da População Mundial 2022 chama
os formuladores de políticas, comunidades, líderes e a sociedade em geral
à qualificação do debate e à priorização da autonomia corporal como chave
para um futuro melhor.

Uma mulher ou menina solteira vivenciando uma gravidez não intencional é muitas
vezes vista como tendo “moral duvidosa” ou tratada como “irresponsável”. Para
muitas, trata-se de uma vergonha pessoal e para a família. E as mulheres casadas que
passam por uma gravidez não intencional? As pessoas muitas vezes pressupõem que
querem engravidar, que deveriam engravidar, ou que são, pelo menos, capazes de lidar
com isso. Isso é uma supressão de seus desejos e escolhas.
É hora de se afastar dos estereótipos – e se voltar para os dados. As últimas
evidências dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (indicador 5.6.1)
mostram que, em países onde há dados disponíveis, quase um quarto das
mulheres não consegue dizer não ao sexo e quase um quarto não consegue tomar
decisões sobre seus próprios cuidados de saúde. Quase 10% são incapazes de
tomar suas próprias decisões sobre contracepção. É um lembrete de quantas
pessoas, especialmente mulheres e meninas, tem o exercício de seus direitos
básicos limitado. E é um lembrete contundente de que a discriminação de gênero
se infiltra em todos os cantos de nossas vidas.

De fato, pesquisas mostram que todas as mulheres ou
meninas férteis correm algum risco de vivenciar uma gravidez
não intencional – assim como algumas pessoas que não se
identificam como mulheres ou meninas. A contracepção é a maneira
mais óbvia de evitar uma gravidez não intencional, ainda que todo método
tenha algum grau de falha. Em todo o mundo, ainda há muitas mulheres
sem acesso a métodos contraceptivos ou que não identificaram um método
adequado ao seu corpo e circunstâncias de vida. Pressões sociais, violência
sexual e coerção reprodutiva são elementos presentes em muitas sociedades.
As pessoas LGBTI enfrentam um risco semelhante, às vezes ainda mais alto,
de uma gravidez não intencional, pois esses fatores são exacerbados pelo
estigma e pelas barreiras aumentadas aos cuidados de saúde reprodutiva.

Devemos fortalecer os nossos sistemas de saúde e educação, que têm
a obrigação no âmbito dos direitos humanos de fornecer informações
precisas sobre reprodução e contracepção. Os jovens merecem ser
educados e capacitados para articular seus objetivos e escolhas, e terem
neles incutido o dever de respeitar os de seu/sua parceiro/a.
Devemos garantir que contraceptivos sejam acessíveis, baratos e
disponíveis em uma variedade de opções para aqueles que os demandam.
Devemos investir em pesquisas para entender melhor as causas e
consequências da gravidez não intencional e encabeçar o desenvolvimento
de tecnologias contraceptivas que reduzam os efeitos colaterais e
ampliem as opções disponíveis para os homens.

Devemos engajar os sistemas de justiça que, muitas vezes, falham em
responsabilizar os perpetradores de violência sexual e coerção, deixando as
sobreviventes carregando o estigma de sexo indesejado e as consequências
de uma gravidez em potencial.
Devemos transformar as normas sociais que invisibilizam a gravidez
não intencional. Quando metade das gestações não são intencionais, o
potencial das mulheres está sendo valorizado além de suas capacidades
reprodutivas? A maternidade é realmente valorizada quando considerada
uma inevitabilidade? É hora de reconhecer e visibilizar o valor das mulheres
e meninas. É hora de favorecer o seu protagonismo e empoderamento para
que possam fazer suas escolhas, inclusive aquelas relativas à reprodução e
à maternidade.

