
Além de afetar a 
saúde física, a 
higiene menstrual 
inadequada afeta a 
saúde social e o bem-
estar mental.

A UNESCO estima que 1 
em 10 adolescentes na 
África faltam às aulas 
durante seu ciclo e 
eventualmente 
abandonam os estudos

Em Bangladesh, 
trabalhadoras têxteis 
têm cerca de 6 dias de 
trabalho perdidos e 
sem salário todos os 
meses devido a 
infecções vaginais. 

A mulher média nos 
Estados Unidos vai 
utilizar e descartar cerca 
de 13.000 absorventes 
internos e externos 
durante sua vida.

A falta de MHM 
adequada nega às 
mulheres e meninas seu 
direito a educação, a 
saúde e a trabalho em 
condições favoráveis.

Banheiros limpos e com 
privacidade, água e 
sabão estão disponíveis 
nas escolas, locais de 
trabalho e instituições em 
locais públicos e em 
casa. 

Informações factuais e 
educação sobre higiene 
menstrual é oferecida 
nas escolas, por 
profissionais da saúde e 
médicos, pela mídia e 
também em casa!

Somente 34% 
das escolas 
femininas na Índia 
têm banheiros 
funcionais.

Somente 17%
das meninas em 
Burkina Faso têm 
um local nas 
escolas onde 
trocar seus 
absorventes.

Somente 2.5% 
das estudantes 
no Sul da Ásia 
sabiam que o 
sangue 
menstrual vem 
do útero.

1 em cada3 
meninas em idade 
escolar no Sul da 
Ásia não tinham 
consciência da 
menstruação antes 
da chegada da 
menarca.

Menstruação é 
considerada 
normal.
Tabus e estigmas 
não existem mais.

No Quênia, mulheres 
menstruadas não 
podem tocar ou 
ordenhar vacas por 
medo que as vacas 
possam adoecer ou 
morrer. 

Em algumas partes de 
Bangladesh, as garotas 
são trancadas dentro de 
casa quando têm sua 
primeira menstruação. Em 
partes do Nepal, isso 
acontece todas as vezes 
que uma menina ou mulher 
menstrua.

Absorventes internos e 
externos comuns podem 
conter produtos 
químicos fortes, como 
pesticidas e dioxina, um 
grave poluente 
ambiental. Dos aterros, 
essas substâncias 
podem contaminar 
lençóis de água, 
causando poluição e 
questões de saúde.

Muitas mulheres e meninas usam como 
absorvente tecidos velhos, folhas secas, 
grama, cinzas, areia, jornais ou meias 
porque não têm acesso a produtos e 
instalações econômicos, higiênicos e 
seguros.

Produtos de higiene 
são acessíveis e têm 
baixo custo. Os 
materiais usados são 
descartados com 
segurança. 
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SEGURO 

CELEBRE!
AS MULHERES E 
MENINAS EM 
SUA VIDA!

SEM TABUS

ROMPA O SILÊNCIO EM CASA, NO 
TRABALHO OU NA ESCOLA.
#MENSTRUATIONMATTERS 
#MENSTRUAÇÃOIMPORTA

FALE!

Saiba mais em: www.menstrualhygieneday.org
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O QUE PODEMOS FAZER?
APOIE!

VAMOS COMEÇAR A CONVERSA SOBRE 
MENSTRUAÇÃO
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VAMOS COMEÇAR A CONVERSA SOBRE 
MENSTRUAÇÃO

A HIGIENE MENSTRUAL É  FUNDAMENTAL PARA…




