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Diagnóstico
Pobreza menstrual: problema vivenciado por meninas e mulheres em decorrência da falta de
acesso a recursos, infraestrutura e conhecimento no que tange à capacidade de cuidar
da menstruação;
Aspectos relacionados: pobreza e vulnerabilidade social; mas não apenas:

Falta de conhecimento;
Consideração do absorvente como item de consumo supérfluo;
Baixa influência das meninas (10 a 19 anos) nas alocação do orçamento familiar;

Consequências: de natureza física (alergias; irritações de pele e mucosas; infecções
urogenitais como cistite e candidíase; riscos de óbito por Síndrome do Choque Tóxico) e
emocional (desconforto, estresse, insegurança, sentimento de vergonha, etc);

No contexto escolar: prejuízo ao aprendizado, falta às aulas, evasão, etc.



Evidências sobre o problema da pobreza menstrual no Brasil (Unicef, 2021):
321 mil alunas, 3% do total, estudam em escolas com banheiros sem condições de uso.
Em escolas rurais, 6,4% das estudantes frequentam banheiros sem condições de uso;

Precariedade atinge com maior força as escolas rurais
440 mil alunas, 4,1% do total estudavam em escolas com banheiros que não possuíam
separação por sexo;
Estimativas de que 1,24 milhões de meninas, 11,6% do total, estudavam em escolas
sem disponibilidade de papel higiênico nos banheiros:
652 mil alunas, 6% do total, estudavam em escolas sem acesso a pias ou lavatórios em
condições de uso

Diagnóstico
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Incapacidade de cuidar da
saúde menstrual

Falta de recursos
financeiros

Falta de
conhecimento

Infraestrutura
precária

Falta de influência na alocação
do orçamento familiar

Doenças: alergias,
infecções, risco de óbito

Problemas emocionais:
vergonha, frustração, estresse

Evasão escolar, ausência às aulas,
dificuldade de aprendizado

 

Fonte: elaborado pela equipe OPN

Árvore de Problemas



Políticas públicas para o combate à pobreza menstrual: importância da definição do público-
alvo (avaliação de grupos nos quais o problema incide e definição do escopo do projeto):

Estudantes do ensino básico;
Mulheres em situação de rua;
Mulheres em situação de vulnerabilidade;
Mulheres carcerárias;

Necessidade de levantamento de dados para a caracterização do público-alvo: definir ações
preliminares de diagnóstico baseadas em coleta primária e registros administrativos:

Conhecer o perfil das beneficiárias (cor ou raça, idade, região, etc.);
Adequar estratégias ao perfil em termos das ações nas dimensões da política pública;
Prever e implementar formas de monitoramento, avaliação e controle da política;
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Público-alvo



Definição inicial do público-alvo:
Dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS,
2013) relatam ocorrências da primeira
menstruação em meninas/mulheres em idades
que variam de 8 a 24 anos;
A média das idades relatadas é de 13 anos.

Enfoque do projeto no contexto escolar:
90% das ocorrência de menarca se dão em
meninas com idade entre 11 e 15 anos;
90% das meninas/mulheres passarão entre 3 e
7 anos de suas vidas menstruando na escola.
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Público-alvo



Enfoque de ações para o ambiente escolar:
 O caráter multidimensional do problema, envolvendo questões ligadas à renda, à infraestrutura e ao
conhecimento tornam a escola um local de maior controle para a implementação de ações de combate
à pobreza menstrual;

Bases de dados, metodologia de tratamento e análise das evidências:
Microdados do Censo Escolar 2020 - INEP;

Dados: i) total de alunas da rede municipal com idade igual ou superior a 8 anos; ii) condições de
infraestrutura das escolas da rede municipal;
Análise: i) distribuição de alunas por escola; ii) perfil das alunas;

Microdados do Cadastro Único 2018 - MDS;
Dados: amostra de famílias em situação de vulnerabilidade; informações sobre infraestrutura dos
domicílios e renda familiar;
Análise: famílias e domicílios de meninas com idade igual ou superior a 8 anos, matriculadas na
rede municipal de ensino;

Evidências no contexto de Ponte Nova
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Contexto familiar: condições de infraestrutura dos domicílios das alunas com idade igual ou superior a 8
anos, matriculadas na rede de ensino municipal, que estavam em famílias cadastradas no CadÚnico em
2018: inferência quanto à vulnerabilidade social em Ponte Nova;

98,14% moravam em domicílios com água encanada;
90,95% moravam em domicílios com acesso à rede geral de distribuição;
99,76% moravam em domicílios que possuem banheiro;
92,11% moravam em domicílios com escoamento sanitário pela rede coletora ou pluvial;
89,32% moravam em domicílios com coleta de lixo diretamente;

Dados revelam cobertura quase total em relação a acesso a banheiro e água encanada; espaço
para o avanço de outras políticas públicas nos quesitos de acesso à rede de distribuição de água,
serviço de esgoto e coleta de lixo;

Importante: dados não revelam a qualidade de acesso;
Considerar a dimensão qualitativa como enfoque para pensar novas políticas públicas;

Evidências no contexto de Ponte Nova
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Contexto familiar: renda familiar mensal dos domicílios das alunas com idade igual ou superior a 8 anos,
matriculadas na rede de ensino municipal, que estavam em famílias cadastradas no CadÚnico em 2018:
inferência quanto à vulnerabilidade social em Ponte Nova;

13,92% moravam em domicílios sem renda familiar;
33,64% moravam em famílias em extrema pobreza (até R$ 89,00 mensais per capita);
16% moravam em famílias em situação de pobreza (acima de R$ 89,00 e abaixo de R$ 178,00
mensais per capita).

Contexto escolar: condições de infraestrutura das escolas, no que diz respeito à adequação às práticas
que propiciam a saúde menstrual das alunas:

100% das escolas declararam possuir banheiros em suas estruturas;
5 das 13 escolas declararam não possuir banheiros PNE;

100% das escolas declararam ter acesso ao serviço de coleta de lixo;
Apenas a E. M. Padre Rafael Faraci declarou não possuir acesso à rede de abastecimento de água. O
abastecimento é feito por meio de poço artesiano e cacimba; 

O esgoto sanitário ocorre por meio de fossa séptica.

Evidências no contexto de Ponte Nova
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Considerando um cenário de atendimento
das alunas da rede municipal, tomando por
base a idade mínima apontada pela PNS
(2013):

Público-alvo máximo estimado: 1227
Análise da viabilidade de inclusão das
alunas de ensino médio:
No momento de elaboração da política pelo
Poder Executivo: considerar as previsões
de crescimento e o total de anos previsto
das alunas na escola.
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Capacidade de cuidar da saúde
menstrual

Recursos financeiros;
menor peso no orçamento

Conhecimento

Infraestrutura
adequada

Influência na alocação do
orçamento familiar

Prevenção a doenças
(alergias, infecções) e óbito

Mais segurança; naturalidade
quanto ao ciclo menstrual

Presença escolar, comparecimento às
aulas, possibilidade de aprendizado

 

Fonte: elaborado pela equipe OPN

Árvore de Objetivos
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Combate à pobreza menstrual pela dimensão infraestrutura: condições WASH (acrônimo para
water, sanitation e hygiene, isto é, água, saneamento e higiene);
Importância da verificação destas condições no âmbito escolar:

Segurança: banheiros com trancas, garantia de privacidade, localização segura, divisão
entre femininos e masculinos, boa iluminação;
Higiene: presença de itens como água, sabão, papel higiênico e produtos menstruais;
ganchos e prateleiras para evitar contato destes itens com o chão; espelhos; meios para
lavar e/ou descartar produtos menstruais;
Acessibilidade/Disponibilidade: banheiros e produtos alcançáveis por caminho acessível e
disponíveis de forma individual e imediata para todas as usuárias;
Manutenção: planos de gestão, limpeza e manutenção adequados.

Dimensão 1: Infraestrutura
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Combate à pobreza menstrual pela dimensão renda: redução ou extinção do peso dos produtos
(fornecimento) destinados à saúde menstrual no orçamento familiar;

Famílias em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar: priorização do consumo
de alimentos e satisfação de necessidades básicas imediatas;
Importante: articular ações da dimensão renda em conjunto com a dimensão conhecimento;

Disseminar informações, estimular debates e promover a conscientização das famílias sobre a
importância dos cuidados com a saúde menstrual e a necessidade de adequação do
orçamento; 

Maior enfoque em relação ao responsável pela unidade de consumo;
Aspectos ligados à tributação de absorventes: redução de carga tributária como aspecto
positivo à ampliação do acesso (incorporado à agenda pública);

Questão excede possibilidades de política pública municipal.

Dimensão 2: Renda
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Combate à pobreza menstrual pela dimensão conhecimento: ampliar o acesso à informação, a
promoção de debates e a conscientização do problema:

Informação: ofertar a educação menstrual para meninas e meninos, abordando as questões
sobre o ciclo menstrual, o autocuidado, os tipos e usos de produtos para a saúde menstrual;
Conhecimento para a sociedade: prover a sociedade com mais informações de forma a
ampliar a relevância sobre a questão entre pais, responsáveis pelo orçamento familiar,
homens (ex. ações da campanha #HeForShe);

Importância de ações de educação "para além da escola", haja visto que o problema da
pobreza menstrual não se restringe ao contexto escolar;

Superação de tabus, mitos, desinformação, preconceitos. 

Dimensão 3: Conhecimento
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