Edital - Concurso de Frases “Prevenção da Gravidez na
Adolescência”

De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil mais de 434,5 mil adolescentes e
jovens entre 15 a 19 anos se tornam mães, por ano. O país registra uma das maiores taxas
de gravidez na adolescência, chegando a 68,4 nascidos vivos para cada mil adolescentes,
em comparação com a taxa mundial, que é de 46 nascimentos para cada mil.
No Pará, em 2020, foram registrados 55.278 bebês nascidos de mães
adolescentes (10 a 19 anos), sendo 5.908 casos do arquipélago do Marajó (dados da
Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará).
Diante desse contexto, o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA Brasil)
e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS/PA) tornam pública a abertura,
a partir do dia 10 até o dia 19 de setembro de 2021, das inscrições para seleção de 05
(cinco) “frases” com o tema: Prevenção da Gravidez na Adolescência.
1. DO OBJETIVO
1.1. Eleger frase alusiva ao Dia Mundial de Prevenção de Gravidez na Adolescência,
marcado na data de 26 de setembro;
1.2. Valorizar a participação da população paraense.
1.3. Promover a reflexão e conscientização do tema nos municípios paraenses.
1.4. Dar visibilidade ao tema entre a população.
2. DOS PARTICIPANTES: Poderão participar todas as pessoas, a partir de 10 anos de
idade, residentes do estado do Pará.
3. DAS INSCRIÇÕES
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3.1. A inscrição será gratuita e estará aberta de 00h01 de 10 de setembro de 2021 às
23h59 de 19 de setembro de 2021.
3.2. Será permitida apenas a inscrição de 01 (uma) “frase” por pessoa. Em caso de mais de
uma inscrição, será considerado o último envio.
3.3. As inscrições serão realizadas por meio do formulário de CONTATO do site
saudedasmanas.org.br, disponível neste link: https://www.saudedasmanas.org.br/#/contato
3.4. No ato de inscrição, a pessoa deverá preencher os dados pessoais (nome e telefone).
No campo "Assunto": deverá escrever "CONCURSO DE FRASES" e na mensagem deverá
escrever sua proposta de frase e, em seguida, informar sua data de nascimento e o
município onde reside.
3.5. A frase deverá ter o máximo de 15 palavras.
3.6. A frase deverá honrar os direitos humanos, com uma mensagem de respeito e empatia
3.7. A frase deverá estar alinhada com a estratégia do UNFPA, baseada no esforço de
alcançar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva, realizar os direitos reprodutivos e
reduzir a mortalidade materna para acelerar o progresso na agenda da Conferência
Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD), realizada no Cairo, Egito, em
1994. O UNFPA foca em três linhas de atuação: Empoderamento de Indivíduos,
Fortalecimento de governos e Estabelecimento de Parcerias. Saiba mais no site do UNFPA.
3.8. O participante pode usar informações de apoio para inspirar sua frase, como o Anexo I,
Anexo II e Anexo III deste edital. No entanto, a frase precisa ser original, sem
cópias/plágios.
4. DA SELEÇÃO DA FRASE VENCEDORA
4.1. A aprovação das frases inscritas será feita pela Comissão Avaliadora constituída por
representantes do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA Brasil) e do Conselho
de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS/PA), validando as frases inscritas e
selecionando as cinco vencedoras.
4.2. As frases deverão estar obrigatoriamente relacionadas ao tema do concurso:
“Prevenção da Gravidez na Adolescência”.
4.3. Não serão aceitas obras de terceiros, ou seja, a frase terá que ser inédita e de autoria
do proponente.
4.4. A frase deverá ter sentido lógico e contínuo do início ao fim.
4.5. Serão usados como critérios de seleção: originalidade, criatividade, compatibilidade
com o tema “prevenção à gravidez na adolescência”, respeito aos direitos humanos e
alinhamento à estratégia do UNFPA Brasil.
4.6. Frases com termos discriminatórios, preconceituosos, pornográficos e pejorativos serão
desclassificadas.
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4.7. A divulgação do Resultado Final acontecerá por meio do site do projeto
(saudedasmanas.org.br), na data prevista de 21 de setembro de 2021.
5. DA PREMIAÇÃO
5.1. As cinco frases vencedoras serão utilizadas em materiais de divulgação da campanha
de prevenção à gravidez na adolescência do projeto Saúde das Manas.
5.2. As autoras/Os autores das cinco frases vencedoras receberão um certificado de
premiação emitido pelas Nações Unidas e um prêmio surpresa.
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. O ato de inscrição implica a plena aceitação deste regulamento.
6.2. O Resultado Final é irretratável e irrevogável.
6.3. Os casos omissos e controversos serão resolvidos pela comissão técnica organizadora.
6.4. Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail saudedasmanas.marajo@gmail.com

ANEXO I - GLOSSÁRIO
●

Sobre Saúde Sexual e Reprodutiva, entende-se: todos os aspectos relacionados ao
bem-estar e ao exercício saudável, livre e responsável da sexualidade e da
reprodução, sem qualquer tipo de imposição, violência ou discriminação, sem riscos
de infecções sexualmente transmissíveis ou gravidez não intencional, possibilitando
que mulheres e homens possam decidir livremente se querem ou não ter filhos/as,
com quem, quantos e quando.

●

Se necessário, utilize o termo “gravidez não planejada” ao invés de “gravidez
indesejada” ou similares.

●

A gestação não planejada pode ocorrer por diversas razões, como a falta de
informação e de acesso a métodos contraceptivos modernos e eficazes e a serviços
de saúde sexual e reprodutiva. A gravidez não planejada também está ligada à
violência contra a mulher, ao baixo grau de empoderamento e a contextos sociais
que impedem jovens e mulheres de fazerem valer suas decisões 24 sobre ter ou não
ter filhos/as e quando. Segundo pesquisa da Fiocruz (Nascer no Brasil, 2014) que
entrevistou mulheres que deram à luz em hospitais públicos e privados, cerca de
30% não desejaram a gestação atual, 9% ficaram insatisfeitas com a gravidez e
2,3% disseram haver tentado interromper a gestação.
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ANEXO II - DADOS SOBRE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA NO BRASIL
●

Segundo pesquisa conduzida pela pesquisadora Denise Monteiro para a Febrasgo,
houve queda nos índices de gravidez na adolescência nos últimos 20 anos, no
Brasil. No primeiro ano observado, mães adolescentes foram responsáveis por
23,4% do total de nascidos vivos. No último ano do levantamento, o índice caiu para
14,7% - revelando uma queda de 37,2%. A especialista aponta que apesar da
importante evolução, o cenário da gestação adolescente continua preocupante no
país. Dados do DataSUS/Sinasc apontam que a cada dia ocorrem cerca de 1150
nascimentos de filhos de adolescentes. LINK PARA A PESQUISA:
https://www.febrasgo.org.br/pt/noticias/item/1299-gestacao-na-adolescencia-estudo-i
nedito-revela-queda-de-37-nos-ultimos-20-anos

●

Segundo o último relatório sobre a Situação da População Mundial do Fundo de
População da ONU, publicado em 2021, o índice de gravidez na adolescência teve
uma ligeira melhora, em 2020, mas ainda está acima da média mundial. São 53
brasileiras de 15 a 19 anos grávidas a cada mil. No mundo, são 41.

●

As consequências da gravidez na adolescência costumam incluir o abandono
escolar, o atraso no ingresso ao mercado de trabalho e uma continuidade do ciclo
intergeracional de pobreza.

●

Em relação à saúde, a gravidez na adolescência também apresenta maiores riscos
de complicações gestacionais e no parto. As complicações da gravidez e do parto
são a principal causa de morte de adolescentes de 15 a 19 anos no mundo.
O que fazer?

●

INFORMAÇÃO E ACESSO A SERVIÇOS SÃO A CHAVE. Um diálogo abrangente
sobre saúde reprodutiva precisa ser fomentado entre a juventude, seja em casa, nas
unidades de saúde ou na escola. A população jovem precisa ter acesso à
informação, serviços e insumos em saúde sexual e reprodutiva, que inclui a
prevenção contra gravidez não intencional e infecções sexualmente transmissíveis.

●

Confidencialidade e privacidade também são fundamentais. Para a adolescente que
vai até a unidade de atendimento, muitas vezes localizada em sua própria
comunidade, assumir ter uma vida sexualmente ativa e solicitar informações sobre
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um método contraceptivo pode ser constrangedor. Há, sobretudo, o receio de que
sua família saiba, por isso, é necessário um olhar de acolhimento.
●

Mesmo com acesso à informação e a métodos contraceptivos, negociar com seu
parceiro o uso do preservativo pode ser um desafio. Por isso é preciso promover a
igualdade de gênero, o empoderamento das jovens e a sensibilização dos rapazes
para que se sintam co-responsáveis pelo cuidado sexual e reprodutivo.

●

O empoderamento de meninas é extremamente importante, assim como o trabalho
feito junto à sociedade e instituições, para que sejam oferecidas oportunidades.
Algumas vezes, a união precoce e a gravidez são as únicas opções de vida
enxergadas pelas meninas, que são forçadas indiretamente a seguirem esse
caminho pela ausência de outras oportunidades. É preciso garantir que elas tenham
essas oportunidades. De forma que elas possam estudar e ingressarem de forma
bem-sucedida no mercado de trabalho.

ANEXO III - SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS PARA CONSULTA
Para saber mais sobre o tema, indicamos as seguintes fontes:
●

Boletins Epidemiológicos por assunto/Ministério da Saúde
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/ boletins-epidemiologicos-1/por-assunto

●

DATASUS – Informações de Saúde (TABNET)/Ministério da Saúde
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index. php?area=02

●

Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia
https://www.febrasgo.org.br/pt/

●

ONU Mulheres Brasil http://www.onumulheres.org.br/

●

UNFPA Brasil https://brazil.unfpa.org/pt-br

●

Unicef Brasil https://www.unicef.org/brazil/

●

UNFPA Brasil. Relatório sobre a Situação da População Mundial 2020. Disponível
em
https://brazil.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/situacao_da_populacao_mundial_2
020-unfpa.pdf.
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