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RESUMO 

 

Ao redor do mundo, é comum, por questões culturais ou religiosas, ou por pela condição 

de pobreza em si, que pessoas sejam submetidas a situações danosas à sua saúde física e mental, 

além de seu desenvolvimento social, durante seu ciclo menstrual. Isso, se configura como 

pobreza menstrual. 

Segundo a UNICEF, para combater a pobreza menstrual é preciso garantir: (i) acesso a 

produtos de higiene menstrual, (ii) infraestrutura de banheiro adequada em instalações 

públicas, (iii) acesso a medicamentos, se e quando necessários, para mulheres durante o período 

menstrual, (iv) educação e informação sobre menstruação, (v) combate à estigmatização e 

preconceito da menstruação, (vii) redução ou isenção da tributação, precificação e 

mercantilização de produtos de higiene e saúde menstrual e nos (viii) monitoração e avaliação 

dos efeitos prejudiciais da pobreza menstrual na vida de pessoas que menstruam.  

Ao analisar a problemática em contexto internacional, percebe-se que apesar da 

discussão ser nova para grande parte dos países, alguns já estão na vanguarda, garantindo 

distribuição gratuita de absorventes descartáveis, principalmente nas escolas, e isenção dos 

impostos incidentes sobre esses. A evasão escolar, assim, mostra-se como a questão mais 

apelativa para Governantes implementarem ações combativas à pobreza menstrual.  

Em um diagnóstico da situação do Brasil, apurou-se dados alarmantes sobre a pobreza 

menstrual, especialmente no ambiente escolar.  Isso, porque 1,24 milhão de meninas, 11,6% 

do total de alunas, no país, não tem acesso a sequer papel higiênico nos banheiros de suas 

escolas e 31,32% estudam em escolas sem esgotamento sanitário. Além disso, há um atraso na 

Educação sobre menstruação, que normalmente ocorre nos últimos anos do Ensino 

Fundamental, quando a maioria dos estudantes já menstruou pela primeira vez. Também, nota-

se que os programas de saúde pouco focam no atendimento e tratamento de sintomas pré-

menstruais. Ainda, o Brasil consiste em um dos países que mais tributa produtos de higiene 

menstrual no mundo. 

Quando analisadas as alternativas propostas no país para o combate à Pobreza 

Menstrual, percebe-se que a discussão pouco avançou nas vertentes que não o acesso a produtos 



 
 

de higiene menstrual. Por mais que o debate de doação de absorventes esteja ativo pela votação 

da PL N.º 4.968/2019 (em tramitação), está a cargo de programas Municipais e Estaduais a 

entrega de absorventes. Até o momento, somente a parte do texto que prevê Educação 

informativa sobre menstruação foi sancionada. Com relação às proposições de isenção de 

impostos sobre produtos de higiene menstrual, somente alguns Estados retiraram o ICMS, e o 

Governo Federal retirou o IPI (por decreto), que é um Imposto extrafiscal que não altera o 

preço dos produtos.  

Por fim, esse artigo propõe que o combate à pobreza menstrual seja realizado a partir 

de Projetos para todas as vertentes apresentadas, e pela parceria de programas dos Ministérios 

da Educação, Saúde e Mulher. Com isso, o MEC coordenaria o currículo de Educação 

Menstrual, a ser implementado nos anos iniciais do Fundamental, e programas de adequação 

de banheiros escolares e disponibilidade de produtos de higiene menstrual. O Ministério da 

Saúde, por sua vez, deveria rever seus programas, contemplando o tratamento de sintomas pré-

menstruais e tornando os medicamentos para tanto de mais fácil acesso. O Ministério da 

Mulher, poderia, então, assumir uma função coordenativa das frentes de combate à pobreza 

menstrual ao incluir isso em sua agenda. Também, é proposta isenção de impostos sobre os 

produtos menstruais, e que se busque soluções locais para melhor tentar atender as pessoas que 

menstruam em situação de vulnerabilidade social que não estão nas escolas.  

Palavras-chave: Pobreza menstrual, dignidade menstrual, política pública, higiene menstrual, 

agenda pública, política de gênero e igualdade de gênero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

It is common, for cultural or religious reasons, or for the condition of poverty itself, that 

people are subjected to situations that are harmful to their physical and mental health, in 

addition to their social development, during their menstrual cycle. This is configured as 

menstrual poverty. 

According to UNICEF, to combat menstrual poverty it is necessary to guarantee: (i) 

access to menstrual hygiene products, (ii) adequate bathroom infrastructure in public facilities, 

(iii) access to medicines, when needed, for women during their period, (iv) education and 

information about menstruation, (v) combating the stigmatization and prejudice of 

menstruation, (vii) reduction or exemption of taxation, pricing and commercialization of 

menstrual hygiene and health products and the (viii) monitoring and evaluation of harmful 

effects of menstrual poverty on life of people who menstruate. 

Although the discussion is new for most countries, some are already at the forefront, 

guaranteeing free distribution of disposable pads, especially in schools, and its exemption from 

taxes. Dropping out of school, therefore, is the most appealing issue for Governments to 

implement actions to combat menstrual poverty. 

In a diagnosis of the situation in Brazil, alarming data were found on menstrual poverty, 

especially in the school environment. This is because 1.24 million girls, 11.6% of the total 

number of students in the country, do not even have access to toilet paper in the bathrooms of 

their schools and 31.32% study in schools without sanitary sewage. In addition, there is a delay 

in education on menstruation, which usually occurs in the last years of elementary school, when 

most students have already menstruated for the first time. Also, it is noted that health programs 

focus little on the care and treatment of premenstrual symptoms. Furthermore, Brazil is one of 

the countries that most tax menstrual hygiene products in the world. 

When analyzing the alternatives proposed in the country for combating menstrual 

poverty, the discussion made little progress in terms of aspects other than access to menstrual 



 
 

hygiene products. As much as the debate on the donation of sanitary pads is active due to the 

vote on Law Project Nº 4968/2019 (in progress), the delivery of sanitary pads oversees Cities 

and State programs. So far, only the part of the text that provides informational education on 

menstruation has been sanctioned. Regarding tax exemption proposals on menstrual hygiene 

products, only a few States withdrew the ICMS, and the Federal Government withdrew the IPI 

(by decree), which does not change the price of the products. 

Finally, this article proposes that the fight against menstrual poverty be carried out 

through Projects for all aspects presented, and through the partnership of the Ministries of 

Education, Health and Women. So, the MEC would coordinate the Menstrual Education 

curriculum, to be implemented in the early years of elementary school, and programs for the 

adequacy of school bathrooms and availability of menstrual hygiene products. The Ministry of 

Health, then, should review its programs, contemplating the treatment of premenstrual 

symptoms and making medications easier to access. Hence the Ministry of Women could 

assume the coordinating role for the fronts to fight menstrual poverty by including this in its 

agenda. Also, tax exemption on menstrual products is proposed, and that local solutions be 

sought to better serve people who menstruate in situations of social vulnerability who are not 

in schools. 

Key words: Menstrual poverty, menstrual dignity, public policy, menstrual hygiene, public 

agenda, gender policy and gender equality. 
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1) INTRODUÇÃO 

Durante muitos anos, perpetuou-se a ideia de que a falta de acesso à absorventes não 

consistia em um problema significativo no Brasil. Com o tema da pobreza menstrual sendo 

amplamente debatido em países Africanos e com a crescente desmistificação e não 

estigmatização da menstruação, países de maior desenvolvimento tiveram de rever seus dados 

e entender se essa também não era uma problemática pertencente a seu território.   

Entre diferentes culturas e religiões a menstruação é considerada um tabu, e muitas pessoas 

que menstruam se submetem a inúmeras situações prejudiciais à sua saúde e ao seu 

desenvolvimento psicossocial, por causa dessas crenças e valores. Da mesma forma, pessoas 

que menstruam em situação de vulnerabilidade social são obrigadas a se submeter a situações 

igualmente danosas por não terem acesso a conhecimento, e subsídios adequados durante seu 

ciclo menstrual. Isso fez e faz com que os possíveis problemas originados pelo sangramento 

mensal e suas consequências no corpo fossem invisibilizados, ignorados pela sociedade e 

considerados como responsabilidade única e exclusiva de cada indivíduo. Somente nos idos 

dos anos 2000, após muitas conquistas das mulheres em participação política e no mercado de 

trabalho, a questão da dignidade menstrual pode vir à luz, e começou-se a dimensionar seus 

desafios e adversidades, que atingem metade da população.  

Com isso, percebeu-se que pobreza menstrual é uma questão de saúde pública fundamental 

para o desenvolvimento social, e que faltam pesquisas e informações a seu respeito. É preciso 

entender, assim, que o tema compreende uma abordagem mais ampla sobre as especificidades 

da menstruação, seus desdobramentos na interação social e suas condições de higiene como 

parte da saúde pública, e não se resume à gratificação de absorventes. 

Para melhor entendimento do problema, nas definições estipuladas no relatório “Pobreza 

Menstrual no Brasil: Desigualdades e Violações de Direitos” elaborado pela UNICEF (órgãos 

das Nações Unidas pela Infância) em conjunto com UNFPA (o fundo das Nações Unidas), 

pobreza menstrual é um fenômeno multidimensional e transdisciplinar que pode ser resumido 

pelos seguintes pilares: 

● falta de acesso a produtos adequados para o cuidado da higiene menstrual tais como 

absorventes descartáveis, absorventes de tecido reutilizáveis, coletores menstruais 



 
 

descartáveis ou reutilizáveis, calcinhas menstruais etc., além de papel higiênico e 

sabonete, entre outros; 

● questões estruturais como a ausência de banheiros seguros e em bom estado de 

conservação, saneamento básico (água encanada e esgotamento sanitário), coleta de 

lixo; 

●  falta de acesso a medicamentos para administrar problemas menstruais e/ou 

carência de serviços médicos; 

●  insuficiência ou incorreção nas informações sobre a saúde menstrual e 

autoconhecimento sobre o corpo e os ciclos menstruais; 

●  tabus e preconceitos sobre a menstruação que resultam na segregação de pessoas 

que menstruam de diversas áreas da vida social; 

●  questões econômicas como, por exemplo, a tributação sobre os produtos 

menstruais e a mercantilização dos tabus sobre a menstruação com a finalidade de 

vender produtos desnecessários e que podem fazer mal à saúde; 

●  efeitos deletérios da pobreza menstrual sobre a vida econômica e desenvolvimento 

pleno dos potenciais das pessoas que menstruam. (p. 11) 

Logo, entende-se que as políticas públicas de combate à pobreza menstrual são pautadas 

nas seguintes vertentes: (i) acesso a produtos de higiene menstrual, (ii) infraestrutura de 

banheiro adequada em instalações públicas, (iii) acesso a medicamentos, se e quando 

necessários, para mulheres durante o período menstrual, (iv) educação e informação sobre 

menstruação, (v) combate à estigmatização e preconceito da menstruação, (vii) tributação, 

precificação e mercantilização de produtos de higiene e saúde menstrual e nos (viii) efeitos 

prejudiciais da pobreza menstrual na vida de pessoas que menstruam.  

Com base nesta definição, o presente Policy Paper pretende analisar as políticas de 

combate à pobreza menstrual, no mundo e no Brasil, a fim de avaliar e propor boas alternativas 

de políticas públicas para esse.  

Para tanto, foi realizada uma revisão da literatura, que possibilitou análises e 

comparações. Salienta-se que, pelo tema da menstruação adentrar o campo moral da sociedade, 

somente recentemente veio ao debate público e existem poucos dados disponíveis. 

Por conseguinte, o trabalho está organizado de acordo com as seguintes sessões: a 

relevância do tema no plano internacional, diagnóstico do cenário brasileiro, análise das 

políticas apresentadas para combater o problema e uma conclusão com propostas.  

 



 
 

2) RELEVÂNCIA DO TEMA NO PLANO INTERNACIONAL 

Analisando como a temática se apresenta no cenário atual, a causa que se mostra mais 

presente em políticas públicas e, que para alguns Governos resume essa, é o acesso aos 

produtos de higiene menstrual. Isso ocorre, pois os Governos passaram a estudar causa e efeitos 

da escassez de produtos de higiene menstrual na vida de pessoas que menstruam. Dentre os 

efeitos mais extremos, derivados de tal escassez, estão aqueles danosos à saúde física e 

emocional, quando são usados materiais inapropriados para absorver o sangue. Esses, podem 

lhes causar: alergias e irritações na pele e mucosas, infecções urogenitais, e em casos mais 

graves a Síndrome do Choque Tóxico (que pode levar a morte) (UNFPA/UNICEF, 2021).  

Ademais, o desconforto pelo vazamento de sangue sem o uso de material de higiene 

adequado afeta a saúde emocional das pessoas que menstruam. Isso ocorre, pois, a insegurança 

e estresse derivados desse desconforto fazem com que essas pessoas durmam mal, percam 

atividades (especialmente aquelas que exigem esforço físico), tenham sua concentração e 

produtividade reduzidas por isso (UNFPA/UNICEF, 2021). 

Destaca-se, ainda, que a falta de acesso a produtos de higiene menstrual também atinge 

pessoas que não estão em situação de pobreza, uma vez que jovens de 10 a 19 anos não tem 

poder de decisão sobre as compras realizadas com orçamento de sua casa (UNFPA/UNICEF, 

2021). Assim, podem ficar à mercê das decisões dos chefes da casa, que podem ou não 

considerar tal item supérfluo.   

Há casos, pelo mundo, de situações degradantes às quais pessoas que menstruam se 

submetem por não ter acesso aos produtos de higiene menstrual. No Quênia, por exemplo, 

havia uma parcela de meninas que se sujeitava a sexo em troca desses bens de higiene, e outra 

que realizava trocas de absorventes usados, o que as levava a desenvolverem infecções ou vírus 

sexualmente transmissíveis (Mire, 2020).  

Em países como Escócia, Nova Zelândia, Quênia, África do Sul, Botswana, Uganda e 

Zâmbia a distribuição gratuita de absorventes já é lei (Rodriguez, 2021). 

Também se considera a falta de infraestrutura de banheiro adequada em instalações 

públicas como causa da pobreza menstrual, pois tal precariedade pode fazer com que as pessoas 

que menstruam tendam a evitar sua utilização. Assim, essas pessoas podem reter a urina por 

longos períodos, para não ter que realizar a higiene durante o tempo de permanência no local, 

o que causa mal-estar e até uma infecção urinária (UNFPA/UNICEF, 2021). Ou seja, não 

dispor de banheiros adequados é uma condição que gera mal-estar para pessoas que menstruam 



 
 

e pode influenciar na evasão escolar, uma vez que o/a estudante pode evitar a escola se essa 

não atender a esse requisito.  

Infelizmente, estima-se que menos da metade de todas as escolas e locais públicos do 

mundo tem banheiros em condições de uso (Weiss-Wolf, 2017). 

Outra questão que contribui para a situação de pobreza menstrual, é a falta de acesso a 

medicamentos para as dores derivadas do período menstrual. Estima-se que entre 70 e 90% das 

mulheres sofrem de cólica menstruais, cuja intensidade varia de corpo para corpo (Toledo A. , 

2018). A dismenorreia primária, popularmente conhecida como cólica menstrual inicia-se 

tipicamente na adolescência, depois de constância de ciclos de ovulação (Conselho Federal de 

Farmácia, 2017). Avalia-se que entre 18% e 45% das adolescentes têm tais ciclos regulares 

dois anos depois da menarca, entre 45% a 70%, entre 2 e 4 anos, e 80%, entre 4 e 5 anos depois 

desse acontecimento (Conselho Federal de Farmácia, 2017). Ou seja, esses jovens podem 

passar todo o período escolar, de anos finais de Ensino Fundamental e Ensino Médio, sofrendo 

de cólicas menstruais.  

Existem ainda cólicas chamadas de dismenorreia secundária, que são derivadas por outras 

condições clínicas, como endometriose (a principal causa), adenomiose, miomas uterinos, 

doença inflamatória pélvica e necessitam de um encaminhamento e acompanhamento 

específico (Conselho Federal de Farmácia, 2017).  

É preciso ressaltar, que com menos frequência do que as cólicas, há também outros efeitos 

no corpo provocados pela menstruação, que podem requerer intervenções medicamentosas, 

como, dores de cabeça, inchaço e dor nas mamas e anemia, por exemplo (Pfizer, 2019).  

Outro fator que gera pobreza menstrual é a falta de educação sobre o tema. De acordo com 

o Blog Herself, Educação Menstrual consiste em: 

 

Compreensão do ciclo menstrual como um aspecto positivo, de saúde, muito além da 

possibilidade de reprodução. 

Desmistificação dos sangramentos vaginais, desconectando-os da ideia de sujeira, 

impureza, perda e falha. 

Orientação para se apropriar da saúde menstrual de forma autônoma e segura. 

Abertura de novas narrativas sobre a menstruação – que rompam com narrativas 

patriarcais sobre o corpo feminino. (Herself, 2019) 

 

http://saude.abril.com.br/tudo-sobre/colica


 
 

Logo, a Educação Menstrual objetiva: compreender a fisiologia da menstruação, ressaltar 

a importância do autocuidado menstrual, entender a menstruação como sinal de saúde feminina 

e romper tabus. (Herself, 2019) 

A Educação Menstrual é peça chave para o combate à evasão escolar por questões 

menstruais. Um estudo em Gana, e outro em Uganda, compararam os efeitos da distribuição 

de produtos de higiene menstrual e da Educação menstrual sob a evasão escolar. Em ambos, 

constatou-se que para combater essa causa, a Educação menstrual adequada é mais eficiente 

do que a oferta de produtos de higiene, mesmo em zonas extremamente carentes de tais 

produtos (Weiss-Wolf, 2017).   

Com boas políticas de Educação Menstrual pode-se combater a estigmatização e os 

preconceitos relacionados a essa, que fomentam práticas perversas de punição e segregação da 

pessoa no período menstrual. Isso pode ser observado a partir de crenças de diferentes povos 

que consideram a mulher no período menstrual indigna de toques, de presenças em eventos, 

templos ou relações. A interpretação da menstruação como algo negativo transcende culturas 

e religiões. 

Para exemplificar casos mais graves de práticas de segregação da mulher menstruada tem-

se a “Cabana da menstruação” (Chhaupadi) no Nepal, que acarreta a morte de diversas 

mulheres por ano, por serem alocadas em cabanas desprovidas de estrutura e aquecimento 

adequados durante o período menstrual (Vaughn, 2019). Hoje, tal prática é considerada crime. 

Trazendo para o contexto do Brasil, entre os índios Guaranis, as mulheres menstruadas eram 

obrigadas a ficarem deitadas por dois ou três dias, em jejum (Folha de São Paulo, 1993). 

Ainda, práticas consideradas aceitas e normalizadas na sociedade moderna ocidental, que 

promovem uma visão pejorativa sobre a menstruação, já apresentam efeitos suficientemente 

negativos para esses indivíduos e contribuem para evasão escolar. Isso ocorre, pois, pessoas 

que menstruam são socialmente incentivadas a esconder seu estado de menstruação, e lidar 

com isso sozinhas, gerando vergonha e insegurança nas mesmas.  

Outra questão fundamental para conceder dignidade menstrual é retirar o custo de se 

menstruar, isto é, a tributação, precificação e mercantilização de produtos de higiene e saúde 

menstrual. Primeiramente, ressalta-se que, sem considerar produtos específicos para 

menstruação, já existe um custo de ser mulher, que é comumente chamado de “imposto 

rosa”(Weiss-Wolf, 2017). Esse custo se dá ao fato de que um produto chega a custar até 10 

vezes mais quando destinado a mulheres, do que sua versão destinada a homens (sem 



 
 

diferenciação de componentes e materiais) (Weiss-Wolf, 2017). Ou seja, além de serem 

cobradas excessivamente pelas mercadorias destinadas a si, as mulheres ainda têm de arcar 

sozinhas com os custos de produtos de higiene menstrual e medicamentos, que estão 

relacionados às suas necessidades fisiológicas.  

O Quênia foi a primeiro país no mundo a eliminar impostos sobre absorventes, em 

2004, e, desde então, muitos países vêm seguindo seu exemplo, como, Canadá, Índia, Malásia 

e Austrália (Toledo G. d., 2020). Nos Estados Unidos, porém, somente 17 dos 50 estados 

deixaram de taxar esses produtos (Toledo G. d., 2020).  

Tendo em vista todas as vertentes que contribuem para a situação de pobreza menstrual, 

acima citadas, é preciso se observar e propor políticas de combate para os efeitos prejudiciais 

dessa na vida de pessoas que menstruam.  

Estudos apontam que a pobreza menstrual vivenciada desde a infância, tem implicância 

no desenvolvimento emocional e psicossocial do indivíduo, prejudicando sua evolução com 

seus potenciais plenamente explorados (UNFPA/UNICEF, 2021). 

A consequência mais falada sobre pobreza menstrual é a evasão escolar, que 

compromete a inserção no mercado de trabalho e interação social do indivíduo. No entanto, 

existem outras dimensões e complexidades que também são decorrentes ou relacionadas à 

pobreza menstrual e que pouco estão em pauta.  

 

3) DIAGNÓSTICO DO CASO BRASILEIRO: SITUAÇÃO SOCIAL E POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS 

Tendo em mente as estruturas que geram a pobreza menstrual, analisa-se a situação do Brasil 

e o que o Governo propõe para o combate em cada vertente. Destaca-se que há pouca pesquisa 

e dados sobre a temática.  

No que tange o acesso a produtos de higiene menstrual, especialmente com os efeitos da 

pandemia, a compra de alimentos em detrimento de higiene é priorizada por famílias em 

situação de pobreza.  Isso pode ser afirmado, uma vez que a insegurança alimentar já atinge 

mais da metade dos lares brasileiros (Pellegrini, 2021).  

Para melhor entendimento sobre as complexidades da negligência de produtos de 

higiene menstrual, apresenta-se, por meio da tabela abaixo, quais seriam esses produtos sua 

durabilidade de uso e valores: 



 
 

 

Tabela 1 – produtos de higiene menstrual 

Produto Menstrual  Requisito Uso Faixa de Preço 

Absorvente externo 

descartável 
Roupas íntimas 

Troca de 4 a 6 horas, descarte no 

lixo 

R$ 2,18 - 

R$25,00 

Absorvente de pano 
Água para lavar 

as mãos 

O produto deve ser inserido no 

interior da vagina, a troca 

dependerá de cada fluxo. 

R$2,75 - 

R$21,00 

Absorvente interno 

descartável 

Água e roupas 

íntimas 

A troca dependerá do fluxo 

menstrual, podendo variar de 6 a 

8 horas. 

R$26,00 - 

R$130,00 

Calcinha absorvente 
Água para lavar 

a calcinha 

A troca vai ocorrer a depender da 

intensidade do fluxo menstrual, 

podendo variar de 6 a 8 horas. 

R$59,00 - 

R$280,00 

Coletor menstrual 

Água para lavar 

as mãos e para 

higienizar o 

coletor 

O produto deve ser inserido no 

interior da vagina, pode ser 

utilizado por até 12 horas. 

R$ 52,32 - 

R$159,80 

Fonte: (Cunha, 2020, p. 28) 

Considerando que o método mais acessível, em termos de preço, é o absorvente descartável 

feminino, uma estimativa média de qual seria o gasto com esses produtos por pessoa que 

menstrua seria R$ 7,00, a cada ciclo, considerando o uso de três unidades de absorventes por 

dia, durante de cinco dias (Toledo, 2020).  

Em uma análise de dados levantados pela Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 

2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) pode-se constatar que de fato há 

ausência desses produtos em parte significativa dos lares brasileiros. Entre as famílias que 

realizam a compra de absorventes, os 20% dessas que menos gastam com isso, apresentam um 

gasto médio mensal de R$ 3,75, e a média geral de gastos com absorventes descartáveis dessas 

é de R$ 12,97 por família (que muito possivelmente possui mais de um membro que menstrua). 

(UNFPA/UNICEF, 2021)  

Existe, ainda uma forte crítica de cunho ambiental às políticas públicas que incentivam o 

uso de absorventes descartáveis, pois esses demoram por volta de 400 anos para se decompor 

(Recicla Sampa, 2021). É preciso ter em mente, entretanto, que há uma grande parcela de 

pessoas que menstruam em situação de vulnerabilidade social, que moram nas ruas ou em 

moradias desprovidas de acesso à água encanada e que permitam a limpeza e manuseio dos 

produtos reutilizáveis (UNFPA/UNICEF, 2021).  



 
 

Assim, sobre a escolha do melhor produto de higiene menstrual, o grupo Menstrual 

Health & Gender Justice da Universidade de Columbia, constatou por meio de pesquisas que é 

preciso considerar as vantagens e limitações de cada produto sem ignorar o contexto social e 

as necessidades de cada indivíduo (UNFPA/UNICEF, 2021).  A pesquisa ainda ressalta que 

produtos de diferentes materiais, podem ser úteis e adequados para higiene menstrual, desde 

que tenham sido desenhados e testados para essa finalidade (UNFPA/UNICEF, 2021) 

A provisão de produtos de higiene menstrual por políticas públicas se torna mais apelativa 

para governantes quando se analisa sua correlação com evasão escolar e perda de dias letivos 

para alunos da Rede Pública. No relatório da UNICEF sobre pobreza menstrual no Brasil, foi 

apontado que há 1,24 milhão de meninas, 11,6% do total de alunas, no país, sem acesso a sequer 

papel higiênico nos banheiros de suas escolas (UNFPA/UNICEF, 2021). O relatório ainda 

aponta o percentual de estudantes do Ensino Fundamental que estão desprovidos de itens 

básicos de higiene nas escolas por Estados, e os Estados que com maiores percentuais são:  

Acre (5,74%), Maranhão (4,80%), Roraima (4,13%), Piauí (4,00%) e Mato Grosso do Sul 

(3,61%). (UNFPA/UNICEF, 2021). 

A higiene menstrual não depende somente de produtos de higiene menstrual. Para que 

pessoas que menstruam possam realizar sua higiene neste período de forma adequada, é 

necessária uma estrutura mínima de recursos e condições nos banheiros que usam.  

Não é de se surpreender que o Brasil, um país que está distante de apresentar a 

universalização de serviços de infraestrutura urbana, possui números alarmantes de meninas 

de idade entre 10 e 19 anos, habitando casas sem estrutura mínima para realizarem a higiene 

íntima adequada. De acordo com a pesquisa POF, 20% dessas meninas habitam casas em que 

não há coleta de lixo por serviço de limpeza, 5% não tem acesso a água canalizada e até 8% 

estão desprovidas de serviços de energia considerados bons (UNFPA/UNICEF, 2021). A 

pesquisa ainda aponta que quase 5% das meninas vivem sem acesso a nenhum banheiro (com 

chuveiro e sanitário) e acabam tendo de recorrer a buracos para dejeções, cercados por qualquer 

tipo de material (UNFPA/UNICEF, 2021). 

 

 

 

Tabela 3 -Questionário de autoavaliação da pessoa de referência sobre a unidade 

de consumo 



 
 

 Ruim Não tem 

Fornecimento de água 

1.855.392 

meninas 11,98% 

1.223.533 

menina 7,90% 

Fornecimento de energia 

elétrica 

959.013 

meninas 6,19% 

133.580 

meninas 0,86% 

Serviço de coleta de lixo 

1.130.098 

meninas 7,30% 

1.812.585 

meninas 11,70% 

Esgotamento sanitário 

1.880.675 

meninas 12,14% 

4.850.420 

meninas 31,32% 

      Fonte: (UNFPA/UNICEP, 2021, p. 24) 

 

Tendo isso em vista, o Poder Público ofertar em suas instituições, ocupadas ou utilizadas 

por essas jovens, banheiros adequados, seria uma forma eficiente de atender um maior número 

de pessoas tão carentes de dignidade menstrual. Primeiramente, entende-se como banheiro 

adequado aquela instalação que satisfizer as seguintes condições: segurança (para garantir a 

privacidade do usuário), higiene (água, sabão, papel higiênico, local para apoio, lixo, luz e 

espelho), acessível, disponibilidade (é necessário que o banheiro tenha condições de atender 

em cabines todas as pessoas às quais está destinado) e realização de manutenção regular 

(UNFPA/UNICEF, 2021). 

No Brasil, 3,0% dos estudantes frequentam escolas desprovidas de banheiros em condições 

de uso, e 37,8% desses estudantes são nordestinos (UNFPA/UNICEF, 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Porcentagem de escolas que apresentam banheiros com condições 

mínimas de higiene menstrual 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (UNFPA/UNICEP, 2021, p. 19) 

 

A região nordestina semiárida, muito provavelmente, contribui para esse alto índice de 

ausência de banheiros adequados em escolas, pois das 37,6 mil escolas da zona rural da região, 

28,3 mil não são abastecidas pela rede pública de abastecimento de água (ASA Brasil, 2021). 

Justamente, por isso, os programas de Cisternas nas Escolas são tão importantes.  

Já quando se considera outras instituições que dispõe de espaços próprios públicos, como 

as penitenciárias, a situação brasileira é ainda pior que a das escolas, pois, como já mencionado, 

esse espaço é menos apelativo para os governantes. Em seu livro “Presos que menstruam”, 

Nana Queiroz relata que os banheiros dos presídios femininos são tão precários quanto os 

masculinos:  lhes falta itens de higiene (muitas detentas improvisam com miolo de pão), portas 

e infraestrutura básica para sua higiene.  (Queiroz, 2015).   

Há ainda um grupo de pessoas que menstruam totalmente desprovido de banheiros no 

Brasil: a população de rua. Este grupo é negligenciado ao extremo para receber qualquer 

política de acesso a banheiros pelos poderes públicos. 

O Sistema Básico de Saúde Brasileiro dispõe de uma lista orientadora de medicamentos 

essenciais para cada unidades de saúde, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

(Rename) (Ministério da Saúde, 2020). Essa lista é elaborada com um corpo técnico-científico 

para que compreenda os medicamentos mais seguros, eficazes e custo-efetivos, para 

atendimento aos principais problemas de saúde dos cidadãos brasileiros (Ministério da Saúde, 

2020).Nessa lista, constam analgésicos, anti-inflamatórios, e contraceptivos, que podem ser 

utilizados para os sintomas de cólicas menstruais. Na Rename, porém, com exceção do 



 
 

ibuprofeno, não constam os remédios mais popularmente vendidos no combate à cólicas 

menstruais: Ácido mefenâmico, Cetoprofeno, Piroxicam, Naproxeno, Ácido acetilsalicílico e 

Butilbrometo de Escopolamina (Abreu, 2020).A oferta desses medicamentos em Unidades 

Básicas de Saúde, todavia, independe da Rename, uma vez que os entes federados têm 

autonomia para realizar sua compra de medicações. Então, não necessariamente faltam tais 

medicamentos nos postos de saúde (faltam dados e pesquisas disponíveis para avaliar isso) 

(Massi, 2018). 

Além disso, o Programa Farmácia Popular, que concede gratuidade ou descontos de até 

90% para medicamentos de hipertensão, diabetes, asma, colesterol alto, rinite, Parkinson, 

osteoporose e glaucoma, não inclui os remédios para cólica citados acima. (Ministério da 

Saúde, 2016). 

 É interessante notar, entretanto, que, analisando a Rename e os Programa Farmácia 

Popular, parece haver uma preocupação muito maior na saúde da mulher em ampará-la para a 

reprodução ou contracepção do que para seu tratamento de dores e efeitos da menstruação para 

qualidade de vida. Desde 2018, nota-se que quase não há propagandas de conscientização sobre 

cólicas e cuidados com a saúde no período menstrual do SUS a nível Federal.  

O fácil acesso a medicamentos para cólicas, e outras dores decorrentes do período 

menstrual, é também muito importante para o combate à evasão escolar. Em uma pesquisa 

realizada em uma escola Estadual de referência de Ensino Médio de Pernambuco em 2020, 

56% das alunas afirmaram já ter faltado a aula devido à cólicas menstruais (Nathália Santos 

Barbosa da Silva, 2020). 

Existe um descompasso entre a média da idade de menarca (primeira menstruação) e o 

período em que o tema dos ciclos reprodutivos são abordados nos currículos municipais e 

estaduais. Isso, porque, tradicionalmente, o assunto é abordado nos anos finais do Ensino 

Fundamental, quando o aluno tem entre 13 e 15 anos, enquanto quase 40% das/dos jovens já 

menstruou pela primeira vez: 

 

 

Gráfico 2 - Idade da Menarca 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (UNFPA/UNICEP, 2021, p. 17) 

 

Analisando os currículos estaduais, no entanto, nota-se que somente Goiás, propõe o estudo 

sobre interação dos hormônios sexuais no quinto ano do Ensino Fundamental, quando os alunos 

estão na faixa dos 10 anos de idade, enquanto os demais estados seguem a tradição do ensino 

em anos posteriores a esse (Cunha, 2020). Por mais que as Escolas tenham autonomia para 

decidir seus projetos pedagógicos, (Ministério da Educação, 2018) devido à carência de 

estrutura e recursos, e a esforços de regime de colaboração, muitas escolas e municípios tendem 

a copiar ou se inspirar em currículos estaduais (Undime, 2018). Sendo assim, na realidade 

brasileira, grande parte das meninas menstruam sem ter recebido educação sobre isso, e tem de 

contar com a sorte de possuir alguém, de confiança, que já vivenciou a menstruação para lhe 

orientar, e que consiga lidar com isso sem ser afetada pelos estigmas que envolvem o tema.  

O Brasil consiste em um dos países do mundo que mais tributam produtos de higiene 

menstrual no mundo, considerando o absorvente, por exemplo a tributação média é de 34,48% 

(Impostômetro, 2021). Isso significa que mais de um terço do valor pago em absorventes no 

país corresponde a taxações (Toledo G. d., 2020). Os impostos que estão incluídos em tal 

taxação são: PIS, COFINS (ambos federais) e ICMS (estadual).  

Primeiramente, é preciso considerar o recorte racial. Devido a todo contexto histórico 

de abuso e exploração da população negra, quando se analisa a pobreza menstrual com o recorte 

racial, percebe-se que a problemática tem maior impacto no grupo de indivíduos negros. A 

tabela abaixo evidencia isso, expondo uma comparação entre população negra e branca em 

critérios pertinentes à análise de pobreza menstrual. 



 
 

 

Tabela 4 – Comparativo de efeitos da pobreza menstrual entre mulheres brancas 

e mulheres negras 

Categoria de comparação 

Comparação com população Negra X 

branca 

Média de gasto com absorventes por unidade de consumo 

(UC) 18% a menos que a jovem branca 

Não possuir acesso à banheiro em domicílio 

O Risco é 3 vezes maior para a 

população negra 

Residir em locais avaliados como sem serviços de 

esgotamento sanitário 

O Risco é 1,5 vezes maior para a 

população negra 

Não ter acesso serviços de coleta de lixo 

O Risco é 2 vezes maior para a 

população negra 

Estudar em uma escola que não tenha acesso à papel 

higiênico nos banheiros 

O Risco é 0,5 vezes maior para a 

população negra 

Fonte: (UNFPA/UNICEF, 2021) 

 

Além disso, é preciso lembrar que a pobreza menstrual também afeta homens e meninos 

transsexuais. Por meio do Decreto Nº 8.727, de 2016, e por leis de alguns estados, a população 

transsexual dispõe do direito sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade 

(Presidência da República, 2016). Apesar disso, os projetos de lei de pobreza menstrual 

estaduais e federais não estão considerando essa população. Essa exclusão reforça a 

marginalização desses.  

Outra população que permanece marginalizada, e muito carente de políticas públicas 

no geral, é a população de rua. Existem poucos projetos municipais que visam a entrega de 

absorventes em abrigos ou diretamente a essa população. Esse serviço acaba ficando a cargo 

de Organizações da Sociedade Civil. 

 Como já mencionado anteriormente, a pobreza menstrual está constantemente 

relacionada à evasão escolar, mas essa problemática afeta pessoas que menstruam de diferentes 

idades que estão em situação de vulnerabilidade social. Dessa maneira, o que vêm sendo 

proposto por Projetos de Lei ainda não considera pessoas que menstruam que não estão nas 

escolas. Essas pessoas podem estar em penitenciárias, em abrigos, ou não estar em instituições 

vinculadas ao Poder Público, mas serem chefes de família e não disporem de recursos para a 

compra de absorventes. Enfim, existem muitas situações que levam o indivíduo a pobreza 

menstrual, e isso corrobora para sua manutenção em situação de vulnerabilidade social. 



 
 

Também, como explicado neste trabalho, a temática é muito ampla e vai muito além da 

concessão de produtos de higiene menstrual para estudantes da Rede Pública.  

 

4) ALTERNATIVAS DE POLÍTICAS APRESENTADAS PARA RESOLVER O PROBLEMA  

 No Brasil, a discussão de pobreza menstrual está ainda muito limitada à doação de 

absorventes descartáveis. Entretanto, ao contrário do que seria mais eficaz como política 

pública, isso ainda está distante de ser uma lei federal. Em 2021, o PL N.º 4.968/2019, que 

previa cuidados básicos de saúde menstrual, foi aprovado no Congresso e Senado (Estado de 

São Paulo, 2021). Contudo, o PL teve o trecho que previa a oferta gratuita de absorventes, a 

estudantes de baixa renda de escolas públicas e mulheres em situação de rua ou de 

vulnerabilidade extrema, vetado pelo Presidente Jair Bolsonaro (Estado de São Paulo, 2021). 

O Presidente alegou ausência de indicação de fonte de custeio ou medida compensatória 

(Estado de São Paulo, 2021).  

A justificativa do presidente é um tanto quanto controversa, uma vez que o texto da Lei 

indicava como fonte de recursos prévia o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Fundo 

Penitenciário Nacional (Estado de São Paulo, 2021). O Governo, no entanto, alegou 

inconstitucionalidade, pois tal texto indica “a quem os absorventes serão destinados, de modo 

a restringir o público beneficiário e não atender às condições de acesso universal e igualitário” 

de tais fontes (Estado de São Paulo, 2021). Cabe agora, ao Senado e Congresso reverem os 

vetos e votarem contra em maioria absoluta. 

Tabela 2 – PL´s e decretos que visaram a oferta gratuita de absorventes 

Nome      Escopo     Autoria  Tramitação 

PL N° 

4201/2008 

Instituir o Estatuto Penitenciário Nacional, 

que visa obrigar o Estado a prover, dentre 

outras coisas, absorvente íntimo as detentas 

Não 

identificado 
 

Arquivada, 

término 

de legislatura (Art. 

105) 

PL N° 

2230/2011 
 

Instituir o Estatuto Penitenciário Nacional, 

que visa obrigar o Estado a prover, dentre 

outras coisas, absorvente íntimo as detentas 

Domingos 

Dutra (PTMA) 
 

Arquivada, 

término 

de legislatura (Art. 

105) 



 
 

PL 

N°3461/2015 

 
 

Visava vetar o controle de fornecimento e 

obrigar a disponibilização indeterminada, de 

acordo com a demanda pessoal de cada 

preso, dentre outras coisas, absorvente 

íntimo feminino 

Carlos 

Andrade 

(PHS-RR) 

 
 

Arquivada, 

término 

de legislatura (Art. 

105) 
 

INC N° 

2854/2016 
 

Adoção de programa de distribuição de 

coletores menstruais na rede pública de 

saúde 

Nilto Tatto 

(PT-SP) 
 

Arquivada 
 

PL N.º 

4.968/2019 
 

Fornecimento de Absorventes Higiênicos 

para os alunos dos anos finais do ensino 

fundamental e alunos do ensino médio 

Marília Arraes 

(PT-PE) 
 

Em tramitação 

 
 

PL 

6340/2019 

 
 

Fornecimento de Absorventes Higiênicos 

nas escolas públicas e unidades básicas de 

saúde em âmbito nacional 

Boca Aberta 

(PSOR-PR) 
 

Apensada a PL 

4968/2019 

PL N° 

5474/2019 
 

Oferta de absorventes higiênicos em 

unidades da rede de atenção primária à 

saúde 

Marília Arraes 

(PT-PE) 
 

Apensada 

a PL 

4968/2019 

PL 428/2020 
 

Distribuição de absorventes em espaços 

públicos 

Tabata 

Amaral 

(PDT-SP) 

Apensada 

a PL 4968/2019 

INC N° 

226/2020 

 

 
 

Ao Ministério da Mulher, da Família e Direitos 

Humanos para promover ações voltadas à garantia 

da assistência humanitária para população em 

situação de rua durante a pandemia de covid-19. 

Dentre as ações sugeridas está a garantia de itens 

de higiene básica, como absorventes 

Túlio Gadelha 

(PDT-PE) 

 
 

Em 

tramitação 

Fonte: (Cunha, 2020, p. 74) 

Nos âmbitos estaduais, por outro lado, a realidade é distinta, pois alguns Estados que 

dispõe de orçamento, lançaram programas para a distribuição de absorventes nas Unidades 

Escolares. Somente os Estados de Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro 

e Sergipe não lançaram seus programas de distribuição de absorventes (Rivera, 2021). Os 



 
 

Estados de Acre, Rio Grande do Sul, Rondônia e Tocantins ainda estão com seus programas 

em tramitação (Rivera, 2021). As capitais dos Estados, que não aprovaram seus programas de 

oferta de absorventes, lançaram seus próprios programas para suprir essa demanda.  

Alguns Estados, também, estão agindo de forma autônoma para padronizar e adequar 

seus banheiros de escolas e disponibilizar outros produtos de higiene (como papel higiênico, 

vaso de lixo, entre outros) como política de combate a evasão escolar por causa de pobreza 

menstrual. Não há, no entanto, diretrizes do Ministério da Educação (MEC) para coordenar o 

Ensino Municipal e Estadual na adequação dos banheiros de escolas.  

Vale ressaltar que a população encarcerada (que não está matriculada na Rede Pública 

de Ensino) e a população de rua continuam desassistidas de políticas públicas que concedam 

produtos de higiene menstrual.  

Apesar de parte de seu texto ter sido vetada, o PL Nº 4968/19 teve o texto que prevê a 

implementação de campanha informativa sobre a saúde menstrual e as suas consequências para 

o indivíduo sancionada pelo Presidente (Câmara dos Deputados, 2021). Essa implementação 

deve ocorrer de forma conjunta, entre todos os entes federados, mediante atuação das áreas de 

saúde, de assistência social, de segurança pública e de educação, concedendo a este último a 

possibilidade de efetuar gastos para tal objetivo (Câmara dos Deputados, 2021). 

É preciso, assim, entender como a Educação Menstrual será endereçada, uma vez que 

abordagem sobre o tema do sistema reprodutivo feminino inevitavelmente converge para a 

Educação Sexual. Isso, porque, no país, a efetivação da educação sexual não é compulsória aos 

currículos escolares e ainda é um grande tabu, pois muitos movimentos e grande parte da 

população acreditam que seja do campo religioso e moral (Politize!, 2019). Assim, até mesmo 

a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento norteador do ensino no Brasil, de 

2017, pouco aborda de Educação Sexual devido à grande resistência do Congresso em sua 

votação (Politize!, 2019). Dessa forma, fica difícil imaginar que a Educação Menstrual será 

efetivamente abordada e antecipada nos currículos escolares, para ser ensinada antes do período 

de menarca da maioria dos estudantes que menstruam.  

Com relação à revisão de impostos e precificação dos produtos de higiene menstrual, 

algo já foi feito, mas não o suficiente. Em 2016, o Decreto N°8.950/2016 instituiu a alíquota 

zero de Imposto sobre produto Industrializado (IPI) para produtos de higiene, dentre eles, 

absorventes e tampões higiênicos (Presidência da República, 2016). Atualmente, o PL 



 
 

N°3085/2019, que aguarda novo relator, tem por objetivo tornar permanente tal medida, sem a 

possibilidade de alteração do valor desse imposto pelo poder executivo (Cunha, 2020). A 

redução do IPI, um tributo com função extrafiscal, no entanto, não altera o preço do produto, 

apenas protege o consumidor de suas oscilações (Toledo G. d., 2020). 

No passado, já houve propostas para redução de PIS e COFINS encaminhadas para 

votação (a MP Nº 433/2008, e a MP N° 609/2013), que propunham zerar a alíquota de tais 

tributos para alguns produtos, dentre eles absorventes (Cunha, 2020). Ambas MPs foram 

vetadas por inadequação financeira, sendo a segunda vetada pela Presidência, representada, 

então, por Dilma Rousseff (Cunha, 2020).  

Com relação ao ICMS, a Constituição Federal prevê que quanto mais considerado 

essencial o item (mercadoria ou serviço) pelo Estado, menor deverá ser sua tributação por ele 

(Sousa, 2021).  Desse modo, alguns Estados tornaram o absorvente bem essencial, por meio de 

Lei sancionada e eliminaram ou reduziram a alíquota de ICMS. 

 

Tabela 3 – PL´s sancionadas pela redução do ICMs em absorventes 

Estado Nome Escopo Autoria 

Alagoas 

Lei Nº 

476/2021 

Promovendo a diminuição de impostos de absorventes, ao 

classificá-lo como "bem essencial", e incluindo-o do item 

nas cestas básicas que são distribuídas pelo Estado à 

população em vulnerabilidade social. 

Cibele Moura 

(PSDB) 

Maranhão 

Lei Nº 

11527/21 

Acrescenta o absorvente na cesta básica e reduz para 12% 

a base de cálculo do ICMS sobre esse produto  

Não 

identificado 

Rio Grande 

do Norte 

Lei Nº 

10.947/2021 

Institui e define diretrizes para a Universalização do 

Acesso a Absorventes Higiênicos, e também, entre outras 

medidas, estabelece que o item passe a ser considerado 

"bem essencial". Brisa Bracchi  

Rio de 

Janeiro 

Lei Nº 

8.924/20 

Categoriza absorventes como "bens essenciais" e parte 

das cestas básicas 

Múltiplos 

autores 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Além disso, para contribuir com o acesso aos produtos de higiene menstrual, seria 

preciso prover políticas de incentivo às organizações que se dedicam a isso. Pelo mundo, há 

iniciativas muito interessantes e criativas que vêm sendo executadas pelo setor privado e 

Organizações da Sociedade Civil. Um exemplo disso é a AFRIpads, empresa originária da 

Uganda, que oferece absorventes internos reutilizáveis que são produzidos localmente gerando 

emprego para a população local (AFRIpads, s.d.). No Brasil, em menor escala, há organizações 



 
 

similares, que atuam de forma autônoma, mesmo o país possuindo ampla estrutura de saúde e 

Educação que poderiam fomentá-las.  

Outro ponto a se atentar sobre a estrutura do Governo Federal brasileiro é que existe 

um Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), desde 1997, que 

poderia capitanear, coordenar as ações voltadas para o combate à pobreza menstrual (Politize!, 

2020). Atualmente, dentro do MMFDH existe a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres 

(que foi transferida para essa estrutura em 2018) (Politize!, 2020). As ações dessa Secretaria 

estão focadas em projetos de: segurança e atendimento à mulher em situação de violência, 

qualificação e inserção da mulher no mercado de trabalho, formação de em ciências exatas, 

engenharias e computação para meninas e aumento da representatividade política de mulheres 

(Governo Federal, s.d.). A Secretaria, no entanto, não propõe nenhum Programa ou política 

para garantir a dignidade menstrual das mulheres ou de outras pessoas que menstruem. 

 

 

5) Conclusão: uma proposta de estratégia e conteúdo para resolver o problema 

É notável que ao redor do mundo ocorre uma negligência das necessidades fisiológicas 

de pessoas que menstruam e uma invisibilização da pobreza menstrual. O Brasil está atrasado 

nesse debate público, mesmo quando comparado com países de piores indicadores de 

desenvolvimento social. Ainda que haja um Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos, estranhamente, ele não desempenha nenhuma ação voltada para a dignidade 

menstrual. 

As oportunidades a serem exploradas para combater a pobreza menstrual são inúmeras, 

mas um posicionamento por uma política de igualdade de gênero considerando essa questão 

pelos governantes e legislativo é a questão chave para transformar a realidade de quem vive 

sem dignidade menstrual. Isso, porque há impasses dessa problemática que poderiam ser 

facilmente prevenidos com os devidos investimentos em infraestrutura, acesso aos produtos 

menstruais e políticas públicas articuladas. 

 O que de fato falta ao Brasil para prover dignidade menstrual a sua população são mais 

projetos e coordenação a nível federal entre os Ministérios (Educação, Saúde e Mulher) para o 

combate a tal problemática. Assim, as medidas de combate à pobreza menstrual precisam ser 

regidas por Leis, para que não sejam perenes e esmoreçam com trocas de Governos.  



 
 

Ainda que o país possua um Ministério da Mulher que deveria apresentar propostas 

para a problemática, mas não o faz, ressalta-se que o MEC deveria desempenhar papel crucial 

no combate à pobreza menstrual. Como primeiro ponto, que justifica o protagonismo do MEC, 

está a Educação Menstrual. Conforme exposto nesse trabalho, essa se mostra fundamental para 

o combate a evasão escolar, e precisa ser antecipada e padronizada nos Currículos de Ensino 

Fundamental anos iniciais (que abrange redes municipais e estaduais). Com isso, estudantes 

que menstruam aos 10 anos estariam amparados de conhecimento sobre o fenômeno, e aqueles 

que menstruam nos anos posteriores já esperariam e entenderiam sobre. 

Além disso, o MEC deveria coordenar programas de provisão de: estrutura de banheiros 

adequadas (para isso, cisternas), produtos de higiene menstrual, bolsas de água quente em 

escolas e outros materiais que garantissem o bem-estar dos estudantes em seu período 

menstrual.  

Destaca-se também a necessidade de o Ministério da Saúde incluir em seus programas 

medicações e tratamentos para os efeitos da menstruação em seus programas, concedendo mais 

disponibilidade ou até maiores descontos nesses. 

Tudo isso só será possível se for alterada a precificação e lógica de mercado desses 

produtos. Dessa maneira, é preciso que todos os Estados declarem os produtos de higiene 

menstrual e de tratamento para os efeitos da menstruação como bens essenciais (para isenção 

de ICMS) e o legislativo conduza novos projetos de isenção de PIS e COFINS. 

Como defendido nesse texto, pessoas encarceradas, moradores de rua e pessoas em 

situação de vulnerabilidade social no geral, também deveriam ter acesso a dignidade menstrual. 

Isso pressupõe que é preciso fomentar lógicas de produção e distribuição de produtos de 

higiene menstrual locais. Para tanto, seria interessante utilizar os dados do Cadastro Único e 

fomentar cooperativas locais de produção de absorventes.  

Urge a necessidade, dessa forma, de entender a pobreza menstrual como um obstáculo 

para o desenvolvimento social. Não há como uma questão que afeta praticamente metade da 

população não estar na agenda pública, e continuar a ser tratada e estigmatizada como uma 

questão de foro particular.  
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