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1. Contexto do estudo 

O ciclo menstrual é un proceso fisiolóxico san e natural que experimentan a maioría dos corpos bioloxicamente 

femininos. Este ciclo ten múltiples funcións, como a regulación hormonal ou a capacitación do corpo para a 

reprodución; mais tamén supón unha fonte de aprendizaxe e conexión co propio corpo e cos ritmos de cada 

unha, aínda que esta parte queda xeralmente invisibilizada. 

A promoción da saúde e a educación menstrual, en todas as súas dimensións, son os principais obxectivos que 

se perseguen no Rompendo regras LAB: Menstruación digna e ecosaudábel [1], presentado polo Grupo de 

Igualdade de Xénero da Facultade de Ciencias da Educación (UDC), aos LabsBibliotecarios do Ministerio de 

Cultura e Deporte + MediaLab Prado, e composto por 10 proxectos con liñas temáticas específicas, entre os 

que se encontra “O sanguento impacto dos produtos menstruais dun só uso” para tratar os impactos 

ambientais, económicos e de saúde destes produtos. Promovido pola Oficina de Medio Ambiente da UDC e 

coa colaboración de 14 persoas externas, entre elas o Comité Ambiental da Facultade de Economía e Empresa, 

a Asociación Retoque Retro e o Proxecto Xerminando. 

Neste contexto organizáronse accións na UDC entre o 22 e 26 de novembro de 2021, na chamada “Semana 

Menstruo-Ambiental”. O programa incluíu palestras, obradoiros e accións co obxectivo principal de derrubar 

os estigmas e tabús que recaen aínda na actualidade sobre a menstruación, e achegar información e 

estratexias para poder menstruar dun xeito máis respectuoso co propio corpo e co planeta.  

Así mesmo, como parte deste laboratorio, quíxose levar a cabo unha pequena tarefa de investigación que 

consistiu na elaboración dun cuestionario para que o estudantado puidera expresar as súas percepcións de 

maneira anónima, ao tempo que ofreceu información sobre os produtos menstruais e os seus impactos na 

economía, o medio ambiente e a saúde. 

O “Cuestionario da Semana Menstruo-Ambiental UDC 2021” (https://forms.office.com/r/naWnkuBRRf) estivo 

aberto durante 8 días (do 22 ao 30 de novembro), período no que participaron un total de 42 persoas. As 

respostas obtidas foron de gran axuda para ter unha pequena mostra da percepción da menstruación no noso 

entorno universitario. A continuación, destacaremos algúns dos datos máis relevantes ou salientábeis.  

 

https://forms.office.com/r/naWnkuBRRf


 

2. Os produtos menstruais  

Polo que respecta aos produtos menstruais dun só uso, todas as persoas que responderon saben que se trata 

de produtos desbotábeis, de “usar e tirar” e que só se poden empregar unha vez, de maneira que non poden 

ser reutilizados. A maioría asociounos directamente cas compresas, os tampóns e incluso os salva slips e case 

a totalidade das persoas enquisadas teñen visto anunciados estes produtos na televisión, mais tamén nos 

anuncios doutras plataformas audiovisuais, coma youtube ou instagram. Así mesmo, estes anuncios axudaron 

a que algunhas persoas se familiarizaran cos produtos menstruais dun só uso, mais a maioría coñecéronos a 

través da súa nai, as amigas ou outros contextos próximos. Nalgúns casos tamén se menciona que os coñeceron 

grazas en parte a velos nos supermercados. 

Doutra banda, polo que respecta aos produtos menstruais reutilizábeis, tamén a totalidade das persoas que 

responderon o cuestionario coñecen coma mínimo un produto menstrual deste tipo, sendo a copa menstrual 

a máis mencionada, mais tamén as compresas de tea ou as bragas/tangas menstruais. Non obstante, só 3 

persoas (6%) indicaron ter visto este tipo de produtos nun anuncio estándar da TV, quizais de moi recente 

publicación, ou incluso nalgunha canle doutro país. Mentres tanto, as redes sociais foron as sinaladas como 

líderes na promoción dos produtos reutilizábeis, tanto a través da publicidade como sobre todo polo papel de 

difusión levado a cabo por diversas influencers, que contan a súa experiencia ou promocionan estes produtos. 

Maioritariamente (o 48%), as persoas coñeceron estes produtos  por publicidade nas redes sociais, seguido por 

un 33% que os coñeceron a través de amigas e/ou coñecidas e un 5% restante nas clases ou grazas a xornadas 

de divulgación. O resto de persoas non especificaron a maneira en que coñeceron estes produtos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Impacto ambiental dos produtos menstruais 
3.1. Residuos 

Se pasamos a analizar o impacto menstrual a nivel de residuos, estímase que os produtos menstruais dun só 

uso, xeran unhas 590.000 toneladas de lixo ao ano na UE [2]. O 50% das persoas que responderon o 

cuestionario contestaron correctamente a esta pregunta, mentres que a outra metade subestimou dita cifra. 

Ademais, estes residuos non son reciclábeis, un dato coñecido polo 98% das enquisadas. Por este motivo, un 

87% destes produtos acaban en vertedoiros e o 13% restantes son incinerados [4]. Cabe sinalar que as 

compresas e roupa interior reutilizábeis reducen a produción de residuos nun 98% (150 g/persoa/ano, 

contando cunha vida media das compresas e bragas de tea de 2 anos), mentres que a copa menstrual o fai nun 

99,92% (4 g/persoa/ano, dándolle unha vida media á copa de 5 anos) [3]. Só un 26% das enquisadas coñecían 

esta información. 

Figura 1. Maneira en que as persoas enquisadas coñeceron os produtos menstruais reutilizábeis. 



 

A xeración deste tipo de residuos dun só uso ten un elevado custe para as administración públicas, o cal 

depende do país e pode chegar a ser de ata 10€ por persoa e ano (incluíndo produtos menstruais, toalliñas 

húmidas e cueiros) [2]. Un 62% das persoas coñecían ou deduciron correctamente esta cifra, mentres que o 

resto a subestimaron. Así mesmo, polo que respecta ao mantemento e desbloqueo de sumidoiros, estímase 

que o custo é de ata 300.000 euros ao ano na Edar Bens (A Coruña) e entre 500 e 1.000 millóns de euros ao 

ano para a Unión Europea [5,2], cifras tremendamente elevadas e que supoñen, por exemplo, a metade do 

presuposto estimado para a construción dun novo carril-bici na cidade da Coruña (608.399,26 euros), que 

conectase a avenida Enrique Salgado Torres ca avenida Arteixo, facilitando así un acceso sostíbel á área 

comercial Marineda City e ao polígono da Grela [6]. Porén, o 95% das persoas participantes responderon 

correctamente, sendo conscientes do custe e impacto desta práctica.   

Produción de residuos e lixo mariño. Polo que respecta ao lixo mariño, un 57% das persoas responderon 

correctamente que os produtos menstruais están entre os 5 tipos de residuos máis comúns achados nas praias 

europeas [2]. Ademais, no mar aberto encóntranse no Top 10 na clasificación “plásticos dun só uso” [3]. Isto é 

así xa que en moitos casos, hai persoas que desbotan os produtos menstruais dun só uso polo retrete, os cales 

non sempre son filtrados nas estacións depuradoras (sobre todo durante as tormentas, polo desbordamento 

das estacións depuradoras), podendo acceder así a ríos e mares. A estimación da cantidade de produtos que 

se tiran polo retrete ao ano é de máis de 1 millón de quilogramos na Estación Depuradora de Bens [7], unha 

cifra que un 50% das enquisadas coñecía ou deduciu correctamente. Así mesmo, ademais do lixo mariño, nas 

respostas do cuestionario sinaláronse outros impactos 

ambientais causados polos residuos derivados dos produtos 

menstruais dun só uso. Algúns dos mencionados foron: 

bioacumulación e inclusión nas cadeas tróficas de plásticos e 

tóxicos, alteración dos ecosistemas mariños, morte por asfixia 

de fauna, impacto ambiental da fabricación continua de novos 

produtos, potenciando así o cambio climático, impacto 

económico da xestión dos residuos, da degradación do medio 

e da perda de biodiversidade... Mais estes son só algúns dos 

múltiples problemas aos que conleva a utilización de produtos 

menstruais dun só uso [3]. 

3.2. Pegada de carbono 

Doutra banda, os produtos menstruais dun só uso teñen unha importante pegada de carbono, de 5,3 kg CO2 

eq/ano por persoa menstruante. A copa menstrual, reduce nun 99% esta cifra, xa que só supón a emisión de 

0,04 kg CO2 eq/ano por persoa menstruante [2]. A esta pregunta responderon correctamente un 50% das 

persoas enquisadas, mentres que o resto subestimaron a redución que supón na pegada de carbono o uso da 

copa menstrual.   

 

4. Análise económica e pobreza menstrual 

Se pasamos a analizar o custe económico, pódese afirmar que unha persoa cun período regular, ao longo de 

toda a súa vida fértil, asume un custe en produtos relacionados coa hixiene menstrual de entre 4.000 e 5.000€ 

[2], un dato coñecido por un 67% das enquisadas. Pasando a empregar unha copa menstrual, o aforro por 

ano/persoa pode ser de ata 60€ se se substitúen as compresas dun só uso, ou de ata 120€ se se substitúen os 

tampóns; polo tanto, o aforro na vida menstrual pode ser de ata uns 4.400€ [2]. Un 57% das persoas 

responderon correctamente a esta pregunta. 

Parte deste custo deriva dos impostos que se lle aplican a estes produtos. No caso de España, o IVE que se lle 

aplican aos produtos menstruais é o do 10% (IVE reducido), tal e como sabía o 57% das enquisadas, mais hai 

Figura 2. Residuos recollidos na limpeza da praia 

de Bens (2020). 



 

países cun IVE superior (20%), coma Arxentina e Eslovaquia e noutros nos que non se lles aplican impostos, 

como é o caso do Canadá, Irlanda e Kenya [8].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por outra banda, existe un concepto, denominado taxa rosa, que define unha estratexia de prezos que penaliza 
cun sobrecuste os productos destinados ás mulleres fronte ás mesmas versións destinadas aos homes [9]. Un 
43% das enquisadas definiron correctamente este termo, e ante esta realidade case un 60% das persoas 
enquisadas afirmou mercar certos produtos etiquetados como de “uso masculino”, maioritariamente navallas 
e máquinas de afeitar, por ser máis baratas, mais tamén roupa, roupa de deporte ou mochilas por considerar 
que o deseño é máis axeitado. 

Se continuamos a falar de termos económicos, é imprescindible destacar a problemática da pobreza menstrual, 
a cal se define como a “falta de acceso a produtos sanitarios, a educación menstrual e a baños e lavabos” [10], 
o cal supón un factor de desigualdade e xera unha situación de vulnerabilidade para as persoas menstruantes. 
Arredor dun 25% das enquisadas descoñecían este termo; mentres tanto, a maioría das respostas centráronse 
de maneira exclusiva nas dificultades económicas, mentres que outras destacaron tamén a importancia do 
acceso á información/educación, así como a dificultade de acceso a instalación de saneamento axeitadas.  

Isto é moi relevante, xa que unha inadecuada hixiene menstrual pode ter efectos tanto na saúde física como 

mental da persoa afectada, o cal reflectiu unha ampla maioría das enquisadas. Ademais, coñecen algúns 

exemplos de problemas derivados dunha incorrecta hixiene menstrual, como poden ser:  

- Físicas: infeccións por fungos e bacterias, o síndrome de shock tóxico, irritacións da vulva e/ou vaxina, 

infertilidade, dismenorrea, anerxia... 

- Mentais: falta de confianza e problemas de autoestima, depresión, ansiedade e ansiedade social, 

illamento, vergoña, problemas ao manter relacións sexuais, canseira, desmotivación, irascibilidade, 

inseguridade, tristeza, estrés, mal humor, angustia, frustración, inseguridade.... 

Polo tanto, esta forma de desigualdade contribúe á brecha de xénero e á feminización da pobreza. Non 
obstante, sábese de moi poucas iniciativas que loiten para combatela; de feito, o 90% das persoas enquisadas 
non coñecen ningunha. Así e todo, mencionáronse iniciativas universitarias, os dispensadores públicos, os 
puntos vermellos e a ONG Cromosomos X. 

 

Figura 3. Porcentaxe de persoas enquisadas que responderon correctamente a diferentes cuestións 

económicas relacionadas cos produtos menstruais. 



 

5. Composición e efectos sobre a saúde 

Outra dimensión da saúde menstrual que abarcaba o cuestionario é referente a composición e os potenciais 
efectos secundarios de empregar produtos menstruais dun só uso. As empresas teñen a obriga de proporcionar 
a información da composición dos produtos menstruais, mais só das substancias que supoñan máis dun 0,1% 
(en peso), sen necesidade de alertar sobre posíbeis substancias de risco [11]. Só o 21% das enquisadas era 
consciente desta realidade; mentres tanto, o 50% pensaba que as empresas tiñan a obriga de indicar na 
composición todas as substancias empregadas para fabricar dito produto e un 29% pensaba que deben 
aparecer todas as substancias que supoñen máis do 0,1% en peso, a non ser que haxa substancias de risco, as 
cales deberan aparecer sinaladas independentemente da súa concentración. Polo tanto, existe unha dificultade 
ao acceso á información da composición. Un exemplo disto é que a empresa Procter & Gamble (fabricante de 
Tampax), ten publicada a composición dos tampóns desde o ano 2015, mais só na súa páxina web. Só o 40% 
das enquisadas eran conscientes deste feito.  

 
Algúns dos compostos detectados en produtos menstruais (e que non adoitan aparecer etiquetados) son: 
dioxinas, furanos, pesticidas e residuos de herbicidas, perfumes e adhesivos químicos, BPA, ftalatos... Entre os 
impactos potenciais na saúde derivados da exposición a estes tóxicos encóntranse o cancro, as alteracións 
endócrinas, a toxicidade reprodutiva... [12], unha afirmación que o 100% das persoas enquisadas considerou 
verdadeira.  

Finalmente, preguntóuselle ás enquisadas 
sobre a educación e normalización 
menstrual. Un 88% nunca asistiu ou non se 
lembra de ter asistido a eventos formativos 
sobre saúde e hixiene menstrual. Aquelas 
persoas que si asistiron fixérono no contexto 
universitario e na presente iniciativa; 
menciónanse explicitamente as Facultades 
de Fisioterapia e de Educación, así coma os 
Labs Bibliotecarios. Ao mesmo tempo, un 
88% de enquisadas considera de 
utilidade/interese a realización deste 
cuestionario, pois aprenderon e 
reflexionaron sobre cuestións relacionadas 
ca saúde menstrual.  

Figura 4. Porcentaxe das enquisadas coñecedoras do que estipula a normativa sobre o etiquetado dos 

compoñentes dos produtos menstruais. 

Figura 5. Opinión das enquisadas respecto a normalización da 

menstruación no contexto universitario. 



 

Polo que respecta á normalización menstrual, só un 12% das enquisadas considera que a menstruación está 
totalmente normalizada no contexto universitario. Mentres tanto, un 48% considera que está normalizada, 
pero que aínda se podería mellorar e un 31% opina que mais ben non o está, xa que aínda hai algúns tabús e 
falta de información. O 9% restante pensa que non está en absoluto normalizada. Ante estes resultados, 
algunhas das iniciativas que se propuxeron para desestigmatizar a menstruación e pasar a tratala dun xeito 
máis natural foron:  
  

“Facer visibles os numerosos mitos que aínda xiran en torno a menstruación [e é importante 
incorporalo na] formación dos estudantes ao longo da súa carreira”. 
 
“Proporcionar produtos ecosaudábeis a prezo reducido ou gratuítos”. 
 
“Dispensar métodos de hixiene feminina gratis nos baños” ou ter dispoñibles “en conserxaría 
compresas ou tampóns por se che baixa a regra”. Senón tamén telos dispoñíbeis nas “máquinas 
expendedoras”. 
 
“Visibilizarse e ter programas específicos dentro da UDC Saudable”, e tamén “máis campañas de 

educación menstrual” e “charlas informativas”, orientadas tamén ao “sector masculino”. 

“Formar tanto a mulleres como a homes, pois [...] nun futuro os homes poden ser pais de nenas e a 
educación menstrual debe ser cousa tanto de nais como de pais”. 
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