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Ofício Circular n.º 17/2022- CAOPSAU       Curitiba, 5 de dezembro de 2022.

Colega,

Cumprimentando-a(o), incumbe-nos informar que o Ministério

da  Saúde,  por  meio  da  Portaria    GM/MS    nº  4.072,  de  23  de  novembro  de  2022  ,  

estabeleceu as ações do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual e

instituiu o incentivo financeiro para assegurar a oferta gratuita de absorventes

higiênicos femininos, por parte do Sistema Único de Saúde - SUS.

O documento materializa,  junto à administração sanitária, as

normas constantes da Lei   Federal   nº 14.214, de 6 de outubro de 2021  , que instituiu o

Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual e do Decreto   nº 10.989, de 8 de  

março  de  2022,  que  o  regulamentou,  para  assegurar  a  oferta  gratuita  de

absorventes  higiênicos  femininos  e  outros  cuidados  básicos  relativos  à  saúde

menstrual.

O Programa, alocado na Atenção Primária à Saúde (APS),no

âmbito municipal, foi criado para combater a precariedade menstrual identificada

como a falta de acesso a produtos de higiene e a outros itens necessários ao período

da menstruação feminina e de recursos que possibilitem a sua aquisição e, ainda,

oferecer garantia de cuidados básicos de saúde e desenvolver meios para a inclusão

das mulheres em ações e programas de proteção à saúde menstrual.

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-4.072-de-23-de-novembro-de-2022-445755931
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D10989.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D10989.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D10989.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Lei/L14214.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Lei/L14214.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Lei/L14214.htm
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-4.072-de-23-de-novembro-de-2022-445755931
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-4.072-de-23-de-novembro-de-2022-445755931
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As beneficiárias são mulheres, classificadas como pessoas em

situações  de  vulnerabilidade  menstrual,  tais  como  estudantes  de  baixa  renda

matriculadas em escolas da rede pública de ensino, mulheres em situação de rua ou

em situação de vulnerabilidade social extrema e mulheres apreendidas e presidiárias,

recolhidas em unidades do sistema penal.

As  áreas  da  educação,  da  assistência  social  e  da segurança

pública também desenvolverão as ações previstas na lei, no que corresponder às suas

atribuições legais.

Consigne-se  que  o  incentivo  financeiro,  destinado  a

implementar  a  política  em apreço,  será  transferido  pelo  Ministério  da  Saúde,  na

modalidade fundo a fundo, diretamente aos municípios e em parcela única anual,

onerando o Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde,  ficando

submetido à prestação de contas por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG) do

respectivo ente federativo, nos termos da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. 

Permanecendo  à  sua  disposição,  renovamos-lhe  nossas

manifestações da mais elevada consideração.
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