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O QUE É O UNFPA? 

O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) se esforça para
oferecer um mundo em que cada gravidez seja desejada, em que 
cada nascimento seja seguro e em que o potencial de cada jovem 
seja alcançado. 

Trabalhando em cerca de 150 países, o UNFPA expande as 
possibilidades para que mulheres e jovens levem vidas saudáveis   e 
produtivas. Guiado pelo Programa de Ação adotado em 1994 na 
Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e 
pelas Metas de Desenvolvimento do Milênio, o Fundo trabalha 
com governos, outros organismos das Nações Unidas, sociedade 
civil e setor privado para fazer verdadeiramente a diferença para 
milhões de pessoas, especialmente os mais vulneráveis. 

UNFPA ajuda os países a usar dados populacionais para avaliar e 
antecipar as necessidades. Ele fornece orientação técnica, 
treinamento e suporte para capacitar os seus parceiros no terreno, 
e ajuda a garantir que a saúde reprodutiva e os direitos das 
mulheres e dos jovens permaneçam no centro do desenvolvimento.
Tratar o HIV é essencial para os objetivos do UNFPA de alcançar o 
acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e de alcançar os 
direitos humanos e a igualdade de gênero.
 
A organização promove a integração de serviços de HIV e de saúde 
sexual e reprodutiva para jovens, populações-chave e mulheres e 
meninas, incluindo pessoas que vivem com o HIV. UNFPA também 
apoia o empoderamento de pessoas para que possam reivindicar 
seus direitos humanos e o acesso aos serviços de que necessitam. 
Todo o trabalho do UNFPA sobre o HIV é feito para engajar e 
empoderar comunidades às quais serve de acordo com seu 
mandato. 

O QUE FAZ O UNFPA PARA A RESPOSTA À AIDS
Como copatrocinador do UNAIDS e co-organizador da Divisão 
do Trabalho do UNAIDS, o UNFPA centra-se em quatro áreas 
principais. Está empenhado em reduzir a transmissão sexual do HIV 
e assegurar que a saúde sexual e reprodutiva seja central para a 
resposta ao HIV.

“No UNFPA, acreditamos 
que a maneira mais rápida 
de chegar a zero é zerando 
as necessidades de saúde 
reprodutiva e sexuais de todas 
as mulheres e jovens, e 
trabalhando para eliminar 
a desigualdade de gênero, 
a violência baseada no gênero, 
a discriminação e a 
estigmatização que garantam 
que as populações-chave 
tenham acesso a prevenção 
ao HIV e a serviços de saúde 
sexual e reprodutiva de que
necessitam."

Babatunde Osotimehin   

Diretor Executivo do UNFPA 



Trabalhando com parceiros, o UNFPA está: 

Intensificando a implementação de educação sexual abrangente que 

seja apropriada em termos de idade e cultura.

Aumentando o acesso e o uso de  preservativos masculinos e femininos 

e lubrificantes para proteção contra HIV, infecções sexualmente 
transmissíveis e gravidez indesejada.

Defendendo mudanças sociais e de comportamentos que fomentem a 
saúde, os direitos humanos e a igualdade de gênero.

Ligando o VIH à saúde sexual e reprodutiva nas áreas legal, de 
formulação de políticas,  sistemas de saúde e de prestação de serviços.

Empoderando populações-chave para que se protejam contra o HIV e 
tenham total acesso à terapia antirretroviral - algo também essencial para 
o programa do UNFPA.

Para responder a estes desafios, o UNFPA está:

Aumentando o acesso a um pacote integrado de serviços para 
populações-chave, com base em evidências e orientações de ponta.

Investindo no fortalecimento de capacidades de organizações comunitárias 
e redes de populações-chave e pessoas vivendo com HIV, permitindo que 
eles participem de forma significativa em todos os aspectos do 
desenvolvimento e implementação de políticas sobre HIV e saúde sexual 
e reprodutiva.

Atuando em parceria com o PNUD na Iniciativa Saúde e Justiça Urbana, que 
se concentra em uma abordagem de microepidemia a nível municipal 
para atender às necessidades específicas das populações-chave.

O UNFPA reconhece que é fundamental atender às necessidades de 
mulheres e meninas relacionadas ao HIV e acabar com a desigualdade de 
gênero e com a violência sexual baseada em gênero.

O UNFPA apoia:

Impedir infecções pelo HIV entre mulheres em idade reprodutiva e casos 
de gravidez não desejada entre as mulheres que vivem com o HIV.

Assegurar que mulheres que vivem com HIV tenham acesso a serviços de 
saúde sexual e reprodutiva como parte de seus direitos.

Eliminar a violência baseada em gênero, casamento infantil, o estigma e 

a discriminação.

Assegurar que as necessidades de saúde sexual e reprodutiva das mulheres 

e meninas sejam levadas em conta na prestação de assistência humanitária.

 



Além disso, o UNFPA tem o objetivo de empoderar os jovens para que se 
protejam do HIV, tenham acesso a informações e serviços abrangentes sobre 
saúde sexual e reprodutiva  e que se tornem ativos nos processos de tomada 
de decisão. UNFPA responde por meio de:

Apoio às necessidades de saúde sexual e reprodutiva dos jovens, 
incluindo os jovens que vivem com o HIV e que são membros de 
populações-chave.

Promoção de programas voltados para alcançar as meninas adolescentes 
e jovens de populações-chave mais marginalizadas, abordando saúde 
sexual e reprodutiva de adolescentes e HIV. 

Fortalecimento da disponibilidade e uso de dados estratégicos sobre 
os jovens e HIV. 

Empoderamento de jovens através do fortalecimento de redes e 

organizações de jovens.

 

Informações adicionais estão disponíveis aqui  (http://www.unfpa.org.br/)




