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O laço vermelho representa a luta contra o HIV/AIDS. 
A bandeira arco-íris representa a luta pelos direitos
LGBTQIA+. Os símbolos têm o poder de catalisar a 
consciência e a ação. 

Criada pela Dia da Higiene Menstrual (Inglês: 
Menstrual Hygiene Day - MH Day), a Pulseira da 
Menstruação é um símbolo universal para a 
menstruação.  

Cada Pulseira da Menstruação tem 28 miçangas, das
quais cinco são vermelhas. Esses números refletem, 
respectivamente, a duração média do ciclo menstrual
e da menstruação. 

Pulseira da Menstruação



Ao usar a pulseira, você está lutando para que a menstruação deixe de ser um tabu e está ajudando a criar
um mundo onde a menstruação nunca será um obstáculo para que alguém alcance seus objetivos. 

Ajude a popularizar a Pulseira da Menstruação usando a sua em todo lugar: nas redes sociais, no seu site ou 
em eventos presenciais. Adicione a pulseira em tudo, apresentações, cartazes e até relatórios. Não use 
apenas no Dia Internacional da Higiene Menstrual, use todos os dias. 

Lembre-se de usar as hashtags #MHDay2022 e #WeAreCommitted ou #EstamosComprometidos
e nos marcar usando @menstrualhygieneday (Facebook, Instagram) e @mhday28may (Twitter), para 
conseguirmos encontrar e compartilhar seus tweets, publicações e stories.

A direcção e os colegas na sua organização Os seus followers nas redes sociais Influencers Figuras políticas
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Faça com que a liderança e os 
colegas da sua organização

participem

Você pode usar a pulseira para 
conscientizar a liderança e os colegas da 
sua organização. Por exemplo, convide
todos para tirar e enviar selfies com a 
pulseira da menstruação. 

Dica: Crie uma colagem e publique nas suas 
redes sociais para mostrar que sua organização
apoia a causa. 

Use a pulseira na campanha do Dia da Higiene Menstrual da sua organização

Exemplos de MH Day 2021



Use a pulseira na campanha do Dia da Higiene Menstrual da sua organização

Incentive seus seguidores a participarem da campanha do Dia da 
Higiene Menstrual publicando uma selfie com a pulseira. Lembre-os 
de marcar a MH Day nas publicações e usar as hashtags da 
campanha #MHDay2022, #WeAreCommitted e 
#EstamosComprometidos, para conseguirmos encontrar e 
compartilhar o conteúdo.

Exemplos de MH Day 2021

Envolva seus seguidores
nas redes sociais



Colabore com influenciadores
Trabalhar com influenciadores pode ajudar você a levar mensagens
positivas sobre a menstruação para novos públicos. A pulseira é uma
maneira simples e interessante de somar as vozes dos influenciadores à 
campanha. 

Dica: Identifique os influenciadores que já falam sobre saúde e higiene menstrual ou 
igualdade de gênero de forma mais ampla e convide-os a se posicionar e fazer com 
que a menstruação deixe de ser um tabu. Peça aos influenciadores para nos 
marcarem e usarem as hashtags da campanha #MHDay2022 e #WeAreCommitted
ou #EstamosComprometidos, assim conseguimos encontrar e compartilhar as 
publicações.

Use a pulseira na campanha do Dia da Higiene Menstrual da sua organização
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Involucra a líderes políticos Os políticos podem hesitar em falar sobre a questão da 
menstruação. . 

Dica: aborde os políticos antes do Dia da Higiene Menstrual, tire uma foto
deles usando a pulseira e peça para publicarem nas próprias redes sociais. 

Exemplos de MH Day 2021

Use a pulseira na campanha do Dia da Higiene Menstrual da sua organização



Exemplos de MH Day 2020

Dica:
(1) Identificar um "campeão" em uma ou mais

partes para o ajudar a mobilizar os seus
colegas deputados ou outros decisores.
(2) Uma oportunidade de fotografia com a 
pulseira da menstruação é uma forma super 
fácil e envolvente de envolver os decisores. 
Organizar onde estão para facilitar a sua
participação.
(3) Partilhar as fotografias com as suas
equipas, para que as possam colocar nas suas
próprias redes. Juntamente com as fotografias, 
partilhe factos-chave e pontos de conversa que 
possam desenvolver nas suas mensagens.
(4) Acompanhe com aqueles que participaram
para discutir acções concretas que possam
levar a cabo.

Use a pulseira na campanha do Dia da Higiene Menstrual da sua organização



Mobilize a sua comunidade
para criar pulseiras e 

aumentar a sensibilização para 
a causa

Dica:
Fornecer os materiais
necessários. Pode também
encorajar a sua comunidade
a fazer pulseiras para 
distribuir aos seus amigos e 
familiares.

Use a pulseira na campanha do Dia da Higiene Menstrual da sua organização



Pulseiras digitais

A maneira mais fácil de obter uma pulseira é
usando uma das pulseiras digitais fornecidas pela 
MH Day. Além da pulseira redonda comum, você
também pode escolher entre uma variedade de 
formas, como lua, coração, estrela e muitas
outras.  Adicionar uma imagem de pulseira
estática ou animada a uma foto é super simples e 
leva apenas alguns segundos.
Os GIFs animados foram feitos especialmente
para os stories do Instagram. Você pode procurar
por eles como stickers no Insta ou no GIPHY 
usando a palavra-chave "MHDay".  

Dica: Recomendamos usar o Canva, que é gratuito e fácil
de mexer, mas você pode usar qualquer aplicativo de 
design com o qual se sinta confortável.

Opções de pulseira



Utilizar a bracelete o mais amplamente possível é muito simples: integrá-la em todos os 
materiais, tais como apresentações, cartazes e relatórios, etc. 

Opções de pulseira
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Crie suas próprias pulseiras
físicas
! 

Caso prefira vestir a pulseira, dê asas à sua 
criatividade e faça uma. A opção mais fácil é
usar miçangas, mas você pode usar o 
material que quiser. 

A única regra é que a pulseira deve ser feita
com 28 elementos e que cinco deles devem
ser vermelhos.

Opções de pulseira
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Exemplos: em papel, com malaguetas, há várias opções de pulseiras de bricolage.



Dica: Você também pode usar nosso modelo para 
fazer um conjunto simples de pulseiras de papel. 
Cada modelo oferece oito pulseiras em tamanhos
diferentes. Imprima o modelo A4, pinte cinco das
miçangas de vermelho, corte cada uma das
pulseiras com uma tesoura e prenda as 
extremidades com fita adesiva. Pronto! 

Descarregue-a em:
https://menstrualhygieneday.org/wp-
content/uploads/2020/05/diy-bracelet-template-extended.pdf

Opções de pulseira



E, claro, pode escolher um dos belos desenhos da campanha da pulseira e partilhá-lo nas
suas redes.

Descarregue-a em: https://menstrualhygieneday.org/2022-campaign-materials/

Desenhos de pulseiras

Opções de pulseira



#MHDay2022
#WeAreCommitted
#EstamosComprometidos
www.menstrualhygieneday.org
https://twitter.com/MHDay28May
www.facebook.com/MenstrualHygieneDay
www.instagram.com/menstrualhygieneday

http://www.menstrualhygieneday.org/
http://www.facebook.com/MenstrualHygieneDay

