
Expectativa de vida no 
nascimento

Expectativa de vida no 
nascimento

Uma nova era para 92,2 milhões de meninas na 
América Latina e no Caribe

Cerca de 6 milhões de meninas nasceram 
na América Latina e no Caribe em 1995 – 
ano em que o mundo se comprometeu com a 
igualdade de gênero através da Plataforma de 
Ação de Pequim.

HÁ 25 ANOS AGORA

73.1 anos

EDUCAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO

CASAMENTO INFANTIL

Novas infecções por HIV Novas infecções por HIV

EDUCAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO

78.8 anos

Alfabetização juvenil feminina
(Proporção de jovens do sexo feminino com idades entre           
                                  15 e 24 anos que são alfabetizadas)

95%

1 a cada 4 1 a cada 4

Taxa de natalidade na 
adolescência 

Taxa de natalidade na 
adolescência 

86 nascimentos a cada 
meninas entre 15 e 19 anos 

nascimentos a cada 
meninas entre 15 e 19 anos 

 1,000 1,000 

(Meninas entre 10 e 19 anos) 

(Meninas entre 5 e 19 anos)

Número de meninas fora 
da escola

Alfabetização juvenil feminina

Número de meninas fora 
da escola

3,500

2 milhões 2 milhões
1 milhão 1 milhão5 milhões

3 milhões

 63

Primário Ensino Fundamental Ensino Médio Primário Ensino Fundamental Ensino Médio

99%

6,600  
novas infecções novas infecções

20%

Obesidade Obesidade

(Proporção de mulheres com idade entre 20 e 24 anos 
casadas ou em uma união desde antes dos 18 anos)

30%

Fontes de dados disponíveis no Fundo das Nações Unidas para a Infância, ONU Mulheres e Plan International, Uma Nova Era para Meninas: Um Balanço de 25 Anos de Progresso, Nova York, 2020.

Espera-se que cerca de 5 milhões de 
meninas nasçam na América Latina e no 

Caribe em 2020. No entanto, essas 
meninas ainda estão longe de desfrutar de 

todos os seus direitos.

Planejamento familiar Planejamento familiar

48% 74%

(Demanda suprida por métodos modernos 
entre meninas de 15 a 19 anos)

CASAMENTO INFANTIL

SAÚDE SAÚDE


