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INTRODUÇÃO RESULTADOS E DISCUSSÃO

OBJETIVOS

REFERÊNCIAS

Este trabalho foi produzido com o intuito de expor

a realidade dolorosa e chocante que é a pobreza

menstrual. Tem-se o objetivo de dar visibilidade

a situação, que apesar de lamentável e agoniante, é

pouco compreendida. Mostrar que a circunstância

precisa de cuidados o mais breve possível, antes que

o problema se torne maior. De acordo com pesquisas

feitas pela UNFPA e pela UNICEF, 713 mil meninas

vivem em casas sem banheiro e 4 milhões não têm

acesso a itens essenciais pelo mundo inteiro, 1 em

cada 10 garotas deixam de ir ao colégio durante o

período menstrual, seja por vergonha ou pela falta de

acesso a produtos necessários. Os números variam

de acordo com a situação, mas todas tem em comum

o não acesso ao básico.

Evidenciar o grave descaso com a saúde feminina,

que sujeita meninas e mulheres de baixa renda à

falta de condições adequadas no seu ciclo

menstrual.
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Tendo em vista esses dados, podemos ver o quão 

presente e próxima esta realidade está de cada um de 

nós, é preciso o quanto antes que o governo crie 

maneiras de mudá-la ou ao menos atenua-la, para que 

em próximas gerações isso não seja mais um problema 

que tenha que ser discutido.

MATERIAL E MÉTODOS

O desenvolvimento do trabalho foi feito por meio de

buscas, em sites de pesquisa exploratória que contam

com estudos renomados, além de documentários

atualizados com relatos de mulheres que vivenciaram e

ainda vivenciam o tema discutido. Assim, fazendo a junção

de todas as informações contidas nesses meios e

debatendo algumas vezes sobre, conseguimos concluir o

estudo, sempre visando colocar informações verdadeiras

e concisas.

CONCLUSÃO

Figura 5. Mapa conceitual sobre pobreza menstrual.

Figura 3 e 4. Pesquisas e estudo.

A B

Figura 1. Crianças em momento de aula.

Figura 2. Situação de pobreza e necessidade em praça.

Assim, percebe-se como a pobreza menstrual é

presente e afeta milhares de pessoas. Sendo várias

causas como falta de saneamento básico e

desigualdade social, que apenas contribuem para

deixar mais difícil um momento inevitável para todas as

mulheres.
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