
‡ Casais-ano de proteção (CAP) significa o total de anos de proteção 
anticoncepcional que cada casal recebeu. 

† Os números dos indicadores de impacto foram estimados com base 
no modelo Impact 2 (versão 5) da Marie Stopes International.

* Isso inclui 181,3 milhões de serviços prestados diretamente pela IPPF 
e 71 milhões de serviços viabilizados pela IPPF por meio de parcerias 
com provedores de saúde públicos e privados.

§ A IPPF apresentará o número de pessoas que estão usando contraceptivos 
modernos pela primeira vez apenas para os 56 países foco da iniciativa FP2020. 
Conforme publicamos anteriormente, esperamos que, entre 2012 e 2020, 
60 milhões de usuários utilizem contraceptivos modernos pela primeira vez.
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TENDÊNCIAS DE DESEMPENHO NA  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CAP,‡ 2016–2019

IMPACTO DA IPPF, 2019

3,5 milhões de abortos inseguros evitados†

13,1 milhões de anos de vida ajustados por 
incapacidade (DALYS) evitados†

4,6 milhões de pessoas receberam serviços 
de saúde sexual e reprodutiva em 
situações humanitárias

31,9 milhões de jovens concluíram um programa 
de educação sexual abrangente

11,8 milhões de gestações indesejadas evitadas†

819,7 milhões de dólares economizados 
em custos adicionais de saúde†
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QUEM SOMOS
A Federação Internacional de Planejamento 
Familiar (IPPF) é uma rede global de 
prestadores de serviços e líder na promoção 
e defesa da saúde e dos direitos sexuais e 
reprodutivos (SDSR) para todos. Somos uma 
Federação global formada por organizações 
nacionais que trabalham junto a indivíduos 
e comunidades em 164 países.

 141  
mudanças em políticas  
e/ou leis em prol da SDSR 
e da igualdade de gênero, 
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de ações públicas de apoio 
a SDSR
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em seu conselho diretivo
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destinados a Associações-membro 
em países com maiores necessidades 
de saúde sexual e reprodutiva

da receita gerada localmente pelas 
Associações-membro* foram obtidas 
de empreendimentos sociais

UNIÃO E DESEMPENHO
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de jovens concluíram 
um programa de educação 
sexual abrangente 

411,3 milhões  
de pessoas foram atingidas 
por mensagens positivas 
sobre SDSR
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pelo Secretariado da IPPF 
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verbas irrestritas

8%  
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usados para recompensar 
as Associações-membro 
de acordo com um sistema 
de avaliação de desempenho

314.068  
de voluntários da IPPF

 13,3 milhões 
de ativistas da IPPF

 181,3 milhões 
de serviços de saúde sexual 
e reprodutiva prestados

27 milhões 
de casais-ano de proteção‡

6,5 milhões§ 
de pessoas usaram 
contraceptivos modernos 
pela primeira vez

92%  
dos clientes da IPPF 
recomendariam 
nossos serviços a 
amigos ou familiares

71 milhões  
de serviços de saúde sexual 
e reprodutiva habilitados
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* Associações-membro que recebem recursos irrestritos da IPPF.
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MUDANÇAS EM LEIS E POLÍTICAS EM 2019

Apoio a pessoas 
que vivem com HIV1

141 
mudanças em políticas e/ou leis 
para apoiar e defender a saúde 
e os direitos sexuais e reprodutivos 

PROMOVENDO DIREITOS 
INICIATIVAS BEM-SUCEDIDAS 
DE PROMOÇÃO E DEFESA, POR PAÍS, 
2016-2019

As iniciativas de promoção e defesa da IPPF criam um ambiente positivo, aumentando 
o acesso a serviços, promovendo direitos sexuais e reprodutivos e igualdade de gênero 
e reduzindo o estigma e a discriminação. A IPPF faz uma diferença significativa nas vidas 
de milhões de pessoas ao promover mudanças em leis e políticas que melhoram a saúde 
e os direitos sexuais e reprodutivos e se opondo a mudanças prejudiciais.

Legenda

Total de mudanças em políticas ou leis

1 2 3

Ano em que a política ou lei mudou

2016-2018 2019

Regiões da IPPF

África

Mundo árabe

Leste e Sudeste Asiático e Oceania

Rede Europeia

Sul da Ásia

Hemisfério Ocidental

Asociación Chilena de 
Protección de la Familia 
(APROFA)

Em 2017, uma nova lei que permite o 
aborto em determinadas circunstâncias 
foi adotada no Chile. No entanto, ainda 
permanecem barreiras à prestação de 
serviços de aborto seguro. Embora as 
recomendações da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) para um aborto seguro 
exijam mifepristone e misoprostol para 
uso ginecológico, esses medicamentos 
não foram registrados no Chile. Durante 
dois anos, a APROFA realizou ações de 
incidência junto ao Ministério da Saúde, 
preparando e enviando a documentação 
técnica necessária. Por fim, o mifepristone 
e o misoprostol foram registrados 
em outubro de 2019, aumentando 
significativamente os direitos sexuais 
e reprodutivos das mulheres ao tornar 
realidade a prestação de serviços 
de aborto medicamentoso seguro.

Sudan Family Planning 
Association (SFPA)

Para satisfazer a necessidade não 
atendida de contracepção, o governo 
do Sudão lançou sua primeira 
Estratégia Nacional de Planejamento 
Familiar em 2019. A estratégia aborda 
os determinantes da utilização do 
planejamento familiar e prioriza 
o acesso a serviços contraceptivos 
integrados de qualidade, definindo 
as etapas necessárias para a sua 
implementação eficaz com o objetivo 
de ampliar a demanda e a adoção 
de métodos contraceptivos modernos. 
A SFPA trabalhou em estreita 
colaboração com o Ministério da 
Saúde nas reuniões da força-tarefa, 
oferecendo orientações e participando 
ativamente do desenvolvimento 
e da elaboração da estratégia.

Associação Caboverdiana 
para a Proteção da Familia 
(VERDEFAM)

A VERDEFAM mobiliza a sociedade 
civil para promover uma maior 
conscientização sobre questões 
relacionadas à igualdade de gênero 
e defender a participação econômica 
e política igualitária das mulheres 
como fatores necessários para 
alcançar um crescimento econômico 
sustentável. Como parte da Rede 
de Mulheres Parlamentares de 
Cabo Verde, a VERDEFAM vem 
desenvolvendo ações em defesa de 
uma nova Lei da Paridade, realizando 
reuniões individuais com formuladores 
de políticas e prestando apoio técnico 
na formulação da nova lei. Em 2019, 
a Lei da Paridade foi aprovada, exigindo 
a representação igualitária das mulheres 
no governo e sua participação plena 
na elaboração de políticas.

Rahnuma-Family Planning 
Association of Pakistan 
(Rahnuma-FPAP)

Para melhorar o acesso a contraceptivos 
modernos e reduzir as taxas de 
mortalidade materna e infantil na 
região, o governo de Sinde aprovou a 
Lei de Direitos de Saúde Reprodutiva 
de Sinde de 2019. Essa lei promove 
o acesso à informação, permitindo 
que os usuários dos serviços tomem 
decisões fundamentadas e autônomas 
sobre suas escolhas contraceptivas, 
livres de coerção ou pressão de 
qualquer natureza. A Rahnuma-FPAP 
mobilizou formuladores de políticas, 
parlamentares, veículos de comunicação, 
sociedade civil e jovens para construir 
o apoio necessário à aprovação dessa 
legislação e prestou aconselhamento 
técnico ao governo durante o 
desenvolvimento da nova lei. 

Family Planning 
New Zealand (NZFP)

Aprovada em 2019, a primeira Estratégia 
Nacional de Promoção do Bem-Estar 
Infantil e Juvenil tem como um de seus 
focos ajudar os jovens a fazer escolhas 
saudáveis sobre relacionamentos 
e saúde sexual por meio do acesso à 
informação e educação e a serviços 
de prevenção à violência sexual. 
A NZFP enviou observações por escrito 
e fez apresentações ao Comitê do 
Departamento do Primeiro-Ministro. 
Além de desenvolver recomendações 
para mudar a linguagem e reformular 
as mensagens sobre sexualidade de 
maneira mais positiva, a NZFP destacou 
o foco na capacitação dos jovens para 
que façam escolhas seguras como um 
aspecto crítico da estratégia.

Escritório Regional  
do Mundo Árabe da IPPF

Lançado em 2019, o Conselho Árabe de 
População e Desenvolvimento (ACPD) auxiliará 
cada Estado-membros a se alinhar com acordos 
internacionais e regionais, prestará assistência 
técnica e orientará o desenvolvimento de 
estratégias populacionais para responder a 
contextos nacionais. Esse é um mecanismo 
importante para alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e promover a saúde 
e os direitos sexuais e reprodutivos e a igualdade 
de gênero na região árabe. Nas reuniões anuais 
dos conselhos e comitês nacionais sobre população 
e desenvolvimento, os representantes do Escritório 
Regional do Mundo Árabe da IPPF contribuíram 
para o desenvolvimento da recomendação 
de estabelecer o ACPD, além de convencer 
com sucesso ministros da Saúde e presidentes 
dos conselhos nacionais a se juntar e apoiar 
a iniciativa.

IPPF  
(global)

Na 41ª sessão do Conselho de Direitos Humanos 
(CDH) da Organização das Nações Unidas realizada 
em 2019, foram adotadas resoluções revisadas sobre 
a eliminação de todas as formas de discriminação 
contra mulheres e meninas e a aceleração dos 
esforços para eliminar todas as formas de violência 
contra mulheres e meninas. As resoluções exigem 
que os Estados-membros promovam e protejam 
a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos de 
mulheres e meninas. Pela primeira vez, o CDH 
reconheceu que a violência doméstica não é uma 
questão familiar privada e que a violência por 
parceiro íntimo prejudica a capacidade das mulheres 
de permanecer e progredir no trabalho. A IPPF 
trabalhou em estreita colaboração com parceiros 
da sociedade civil e os Estados-membros no 
desenvolvimento de uma estratégia para garantir 
uma linguagem progressista e derrubar as emendas 
prejudiciais propostas. Esse esforço contribuiu 
para que ambas as resoluções fossem adotadas 
por consenso.

Tajikistan Family Planning 
Association (TFPA)

A TFPA colaborou com ministérios e 
comitês do governo para estabelecer 
uma resposta multissetorial 
bem coordenada à violência de 
gênero, com o fortalecimento da 
cooperação entre estruturas-chave e 
o desenvolvimento de novas políticas 
e normas. Trabalhando em estreita 
parceria com o Centro Republicano 
de Medicina Familiar e o UNFPA, 
a TFPA criou novos Procedimentos 
Operacionais Padronizados 
especificamente para profissionais 
da saúde e assistentes sociais. 
Esses procedimentos incluem diretrizes 
claras sobre a prestação de serviços 
psicossociais para sobreviventes de 
violência doméstica e de gênero que 
não estavam disponíveis anteriormente. 

De 2016 a 2019, a IPPF contribuiu para 

mudanças em políticas e/ou 
leis para apoiar e defender 
a saúde e os direitos sexuais 
e reprodutivos

536 mudanças em  

 106 países 

62 

27 

mudanças 
regionais

mudanças 
globais

625 

 112 mudanças em 

52 países 

17 

12 

mudanças 
regionais

mudanças 
globais
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