No Brasil, milhões de meninas
carecem de infraestrutura e
itens básicos para cuidados
menstruais
Neste Dia Internacional da Dignidade Menstrual, 28, UNFPA e UNICEF
lançam relatório sobre a pobreza menstrual no País.
Brasília, 28 de maio de 2021 – Neste Dia Internacional da Dignidade
Menstrual, celebrado nesta sexta-feira, 28 de maio, o Fundo de População
das Nações Unidas (UNFPA) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF) lançam relatório que traça um panorama alarmante da realidade
menstrual vivida por meninas brasileiras. De acordo com o estudo “Pobreza
Menstrual no Brasil: desigualdade e violações de direitos”, 713 mil meninas
vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro em seu domicílio e mais de 4
milhões não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas.
A pobreza menstrual é caracterizada pela falta de acesso a recursos,
infraestrutura e até conhecimento por parte de pessoas que menstruam para
cuidados envolvendo a própria menstruação.
A pobreza menstrual afeta brasileiras que vivem em condições de pobreza e
situação de vulnerabilidade em contextos urbanos e rurais, por vezes sem
acesso a serviços de saneamento básico, recursos para higiene e
conhecimento mínimo do corpo. Os resultados demonstram negligência e
falta de acesso a direitos em boa parte do país.
Além da privação de chuveiros em suas residências, 4 milhões de meninas
sofrem com pelo menos uma privação de higiene nas escolas. Isto inclui falta
de acesso a absorventes e instalações básicas nas escolas, como banheiros e
sabonetes. Destas, quase 200 mil alunas estão totalmente privadas de
condições mínimas para cuidar da sua menstruação na escola.
As meninas brasileiras também estão sob situação de grande vulnerabilidade

envolvendo outros serviços básicos que são essenciais para garantir a
dignidade menstrual: 900 mil não têm acesso a água canalizada em seus
domicílios e 6,5 milhões vivem em casas sem ligação à rede de esgoto.
O fenômeno é afetado por outras variáveis envolvendo a desigualdade racial,
social e de renda. Uma família com maior situação de vulnerabilidade e renda
menor tende a dedicar uma fração menor de seu orçamento para itens de
higiene menstrual, uma vez que a prioridade é a alimentação. De acordo com
o estudo, a chance de uma menina negra não possuir acesso a banheiros é
quase 3 vezes a chance de encontrarmos uma menina branca nas mesmas
condições. Além disso, enquanto cerca de 24% das meninas brancas residem
em locais avaliados como não tendo serviços de esgotamento sanitário, quase
37% das meninas negras vivem nessas condições.
Conforme a representante do Fundo de População das Nações Unidas
(UNFPA), Astrid Bant, a ausência de condições sanitárias mínimas para que
as pessoas possam gerenciar sua menstruação é uma violação de direitos
humanos e uma condição que distancia o país do alcance dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), como o ODS 3, relacionado à saúde e
bem-estar. “A menstruação é uma condição perfeitamente natural que deve
ser mais seriamente encarada pelo poder público e as políticas de saúde.
Quando não permitimos que uma menina possa passar por este período de
forma adequada, estamos violando sua dignidade. É urgente discutir meios
de garantir a saúde menstrual, com a construção de políticas públicas
eficazes, com a distribuição gratuita de absorventes, com uma educação
abrangente para que as meninas também conheçam seu corpo e o que
acontece com ele durante o ciclo menstrual. É o básico a ser feito para que
ninguém fique para trás”, observa.
A dificuldade de acessar serviços e a pobreza menstrual podem ser fatores de
estigma e discriminação, levando muitas vezes à evasão escolar. “Muitas
meninas ainda sofrem com estigmas relacionados à menstruação, o que tem
grande impacto em sua autoestima para toda a vida. Além disso, traz
consequências para a socialização com sua família e seus pares, muitas vezes
refletindo, inclusive, na vida escolar, especialmente entre adolescentes,
levando até ao abandono dos estudos. Por isso, é essencial que tenham

acesso a informações corretas sobre o tema, além de condições dignas de
higiene, e que a discussão seja feita abertamente na sociedade para
impulsionar melhorias”, diz a Representante do UNICEF no Brasil, Florence
Bauer.
Conduzida pela pesquisadora Carolina Costa Moraes, a pesquisa avaliou o
acesso à água, saneamento e higiene (conhecido como WASH, na sigla
inglês), itens fundamentais para garantir os direitos durante o período
menstrual. Foram utilizados dados do Instituto Brasileiro de Geografia
Estatística (IBGE) — por meio da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), da
Pesquisa Nacional de Saúde Escolar (PeNSE) e Pesquisa de Orçamentos
Familiares (POF), abrangendo um total de 15,5 milhões de meninas
brasileiras.
A pesquisa completa pode ser acessada aqui.
Sobre o UNFPA
O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) é a agência de
desenvolvimento internacional da ONU que trata de questões populacionais.
Desde sua criação, em 1969, tem sido um ator chave nos programas de
desenvolvimento populacional relacionados com os temas de saúde sexual,
reprodutiva e igualdade de gênero. Saiba mais em https://brazil.unfpa.org/
Acompanhe do UNFPA em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Linkedin
Sobre o UNICEF
O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) trabalha em alguns
dos lugares mais difíceis do planeta, para alcançar as crianças mais
desfavorecidas do mundo. Em 190 países e territórios, o UNICEF trabalha
para cada criança, em todos os lugares, para construir um mundo melhor
para todos. Saiba mais em www.unicef.org.br
Acompanhe as ações do UNICEF no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube
e LinkedIn.

