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SISPRENACEL: Desenvolvimento e Avaliação de um Sistema de Informação e
Comunicação para a Atenção Pré-Natal.
RESUMO
Objetivo: Desenvolver um sistema de distribuição de conteúdo por meio de
mensagens curtas de texto por celular (SMS – short message service) e avaliar se a
utilização deste tipo de serviço direcionado a gestantes aumenta a adesão às práticas
recomendadas de cuidado pré-natal. Desenho: Ensaio clínico controlado aleatorizado
por conglomerados. Local do estudo: 20 unidades básicas de saúde (UBSs) de
Ribeirão Preto, Brasil. População: Mulheres com mais de 18 anos, em seguimento de
pré-natal nas UBSs selecionadas, com até 20 semanas de gestação no período de
recrutamento. Métodos: Foi desenvolvido e implantado um sistema de informação e
comunicação em saúde capaz de distribuir automaticamente conteúdo relevante para
gestantes no período de pré-natal e pós-parto, o SISPRENACEL. Apesar de
construído utilizando as boas práticas em engenharia de software e seu uso ter sido
monitorado de perto, o sistema em si não foi avaliado neste trabalho. Para avaliar o
impacto da intervenção, foram selecionadas as 20 UBSs que apresentaram os
maiores números de gestantes nos anos anteriores. As UBS foram aleatorizadas em
2 grupos de 10 unidades para receber a intervenção e servir como controle. Em cada
UBS alocada para receber a intervenção foram afixados cartazes convidando as
gestantes a receber um pacote de SMS com conteúdo relacionada a gestação e ao
parto (PRENACEL). Também nestas unidades, cada gestante recebeu uma filipeta
reiterando o convite e com informações sobre o PRENACEL. As mulheres que se
interessaram pelo projeto foram avaliadas quanto sua elegibilidade, forneceram
consentimento e então passaram a receber as SMS, enviadas automaticamente pelo
SISPRENACEL, durante a gestação em adição ao cuidado pré-natal de rotina.
Nenhuma intervenção foi realizada nas UBS do grupo controle e as gestantes daquele
grupo receberam apenas o cuidado pré-natal de rotina. As gestantes advindas dos
dois grupos foram entrevistadas nas maternidades participantes após o parto.
Principal medida de desfecho: A proporção de mulheres que apresentaram uma alta
cobertura de práticas recomendadas durante o cuidado pré-natal, avaliada por um
escore de cuidados (EC). Resultados: 350 mensagens demonstrando interesse em
participar do PRENACEL foram recebidas e 157 mulheres elegíveis foram
cadastradas pelo sistema. Durante o pré-natal foram enviadas 21.703 mensagens
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programadas, 1087 mensagens foram recebidas contendo dúvidas, sugestões ou
comentários do serviço e 1230 mensagens foram enviadas em resposta as gestantes.
Um total de 1210 mulheres elegíveis para participar do estudo recebeu cuidado prénatal nas UBS participantes do projeto e tiveram seus desfechos avaliados nas
maternidades participantes, sendo 770 oriundas das unidades intervenção e 440 das
unidades controle. 157 mulheres elegíveis para receber a intervenção se interessaram
pelo PRENACEL (20.4%, 157/770) e 73.9% delas (116/157) receberam e acessaram
o pacote de mensagens. Houve desbalanço entre algumas características de base
entre os grupos estudados e, em que pese o escore médio de cuidados pré-natais do
grupo Intervenção ter sido maior que a do grupo Controle [46,6 (±8,0) vs 45,2 (±8,7),
p=0,0002], a análise ajustada de intenção de tratamento não demonstrou diferença
nos resultados entre os grupos intervenção e controle para a ocorrência de um alto
escore de cuidados pré-natais. A análise por protocolo (bruta e ajustada para
características sociodemográficas) sugere benefício da intervenção (RR ajustado para
um alto escore de cuidados pré-natais: 1,12 (IC95%1,05-1,21)). Houve maior
frequência de realização de 6 ou mais consultas (96,9% vs. 84,8%, p=0,01) e de
exames para Sífilis (40,5% vs. 24,8%, p=0,03) e HIV (46,6% vs. 25,7%, p=0,0006) no
grupo PRENACEL que no controle. A proporção de gestantes com alto EC foi maior
no PRENACEL que no Controle (94% vs. 80%, p<0,0001). O NNT foi de sete mulheres
recebendo a intervenção para uma mulher adicional com um alto escore de cuidados
pré-natais. Conclusões: A utilização de um sistema de distribuição de conteúdo
relevante foi essencial para o gerenciamento do volume e controle das mensagens
distribuídas. Houve aumento de adesão aos cuidados recomendados durante este
período, particularmente às consultas pré-natais e a triagem sorológica para sífilis e
HIV entre as mulheres que receberam e acessaram o conteúdo enviado por SMS. É
necessário desenvolver uma estratégia de implementação capaz de maximizar o
interesse das mulheres em receber um pacote de SMS com conteúdo relacionada a
gestação e parto.
PALAVRAS CHAVE: Saúde Materna; Sistema de Informação em Saúde; Pré-Natal.
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SISPRENACEL: Development and Evaluation
Communication System for Antenatal Care.
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ABSTRACT
Objective: Increase adherence to recommended practices of prenatal care through the
development and use of a system that distributes content to pregnant woman through
short message service (SMS). Design: Cluster randomized controlled trial. Setting: 20
primary health care facilities (PHCF) in Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil.
Subject: Women older than 18 years, attending to prenatal care on selected facilities,
and that had 20 weeks of gestational age or less during recruitment time.
Methods: We developed and deployed an information system to automatically
distribute relevant content to pregnant women during prenatal and postnatal care,
called SISPRENACEL. The system itself was not evaluated, although we built it using
the best practices of software engineering and it was closely monitored. To evaluate
the intervention’s impact, we selected 20 PHCF that presented the highest number of
pregnant women in previous years. We randomized the PHCF in 2 groups with 10
facilities to receive the intervention and 10 to be in the control group. We pinned
posters in each one of the PHCF allocated to receive the intervention, inviting the
women to subscribe to our service (PRENACEL), which would send them a SMS
package with pregnancy and delivery related content. The women attending to an
intervention facility received also a flyer that reinforced the invitation and that showed
more information about PRENACEL. We evaluated the interested women to verify their
eligibility and to get their consent. From this moment onwards, they started to receive
SMS automatically sent by SISPRENACEL in addition to standard prenatal care. We
did not do any intervention on PHCF allocated in the control group and the pregnant
women in this group received standard prenatal care. We interviewed pregnant women
coming from both groups in the selected maternities after delivery. Main outcome:
Proportion of high level of coverage in recommend practices during prenatal care,
evaluated by a score of care (SC). Results: SISPRENACEL received 350 messages
of pregnant women interested in enrolling into PRENACEL and 157 eligible women
were registered in the system. During prenatal period, SISPRENACEL sent 21.703
scheduled SMS, received 1087 with questions, suggestions or comments about the
service and sent 1230 answers. We screened 1210 eligible women coming from the
selected facilities and evaluated the outcome in the maternities, 770 women were from
intervention facilities and 440 from control facilities. In the intervention group, 157
X

eligible women had shown interest in enrolling into PRENACEL (20.4%, 157/770) and
73.9% (116/157) received and accessed the package content. The basal
characteristics between the groups were unbalanced and also the average score of
prenatal care practices was higher in the Intervention group compared to the control
group [46,6 (±8,0) vs 45,2 (±8,7), p=0,0002], the intention to treat adjusted analyses
did not show difference between the intervention and control group to the high level of
care.

The

protocol

analyses

(brute

and

adjusted

for

socialdemographics

characteristics) suggested a vantage of the intervention (adjusted RR to a high score
of prenatal care: 1,12 (IC95%1,05-1,21)). There was a higher frequency of attendance
in 6 or more appointments (96,9% vs. 84,8%, p=0,01) and exams for syphilis (40,5%
vs. 24,8%, p=0,03) and HIV (46,6% vs. 25,7%, p=0,0006) in PRENACEL group
compared to control group. The proportion of pregnant women with high SC was higher
in PRENACEL group than in the control group. The NNT was 7 women receiving the
intervention to an additional woman with high level of prenatal care practices.
Conclusions: The use of a system to distribute relevant content was essential to
manage the volume and control of the SMS. There was an increase of adherence to
recommended prenatal practices during this time, especially related to prenatal
appointments, screening of syphilis and HIV between women that received and
accessed the content sent through SMS. Discussion: It is necessary to develop a
strategy for an implementation capable of maximize the women interest in receiving
the SMS package with the pregnancy and delivery content.

KEYWORDS: Maternal Health; Health Information System; Antenatal Care.
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1. INTRODUÇÃO
A qualidade dos serviços de saúde é um fator importante para a melhora da
saúde materna e perinatal (1). No Brasil, a baixa qualidade da atenção à saúde da
mulher nos diferentes momentos da sua vida reprodutiva, desde a pré-concepção, o
pré-natal, parto e pós-parto, é um dos fatores que contribui para a elevada mortalidade
materna e perinatal (2). Apesar de nos últimos 15 anos a taxa de mortalidade materna
brasileira ter caído 63% (em 2015, a razão de mortalidade materna foi de 44
mortes/100.000 nascidos vivos), esta permaneceu acima da meta de 35 óbitos por
100.000 nascidos vivos acordados nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (3).
Realizar o número mínimo de consultas e exames preconizados no pré-natal
abrem possibilidades de rastrear risco e mitigar as situações de morbimortalidade pré
e pós-parto (4). Apesar de 98,7% das gestantes brasileiras terem acesso aos cuidados
pré-natais, a qualidade destes cuidados permanece como um desafio. Cerca de 27%
das gestantes brasileiras realizaram menos de seis consultas (5), 11,9% das
gestantes não realizaram testagem para sífilis (6) e 18,3% não realizaram testagem
da HIV (7).
A qualidade em serviços de saúde é um conceito multidimensional que inclui,
entre outros fatores, o uso apropriado de ações efetivas de saúde, infraestrutura de
saúde fortalecida e atitude adequada dos profissionais de saúde. Além de um impacto
positivo na saúde, um serviço de qualidade proporciona satisfação entre seus usuários
(8). Embora o Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro assegure acesso gratuito e
universal ao cuidado pré-natal, este é frequentemente associada a consultas
superficiais, de curta duração e com profissionais, muitas vezes, pouco motivados.
Assim, a tarefa de elevar a qualidade dos serviços, melhorar o resultado maternoperinatal e produzir satisfação nos usuários pode ser considerada como um objetivo
ainda a ser atingido (9,10). Outro objetivo é superar a situação de desempoderamento
e desinformação em que se encontram muitos dos usuários do SUS e que contribui
para a baixa demanda por intervenções que poderiam contribuir para a melhora da
qualidade e resultado da atenção.
O estabelecimento de um canal de comunicação suplementar entre o serviço
de saúde e suas usuárias poderia estimular a adesão ao programa pré-natal, estimular
a demanda por ações preventivas e terapêuticas específicas, prover informações
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relativas à gestação, ao pré-natal e ao parto, esclarecer dúvidas e receber
reclamações. Enfim, espera-se que um canal de comunicação efetivo possa ser um
elemento facilitador de melhores resultados materno-perinatais e também de
satisfação dos usuários de serviços de saúde (11–15).
Em 2011, o Brasil possuía 242 milhões de linhas telefônicas celulares ativas,
aproximadamente 124 linhas por 100 habitantes. Já em 2015, existiam 284 milhões
de linhas, um aumento de 17% comparado aos dados anteriores (16,17). Desta forma,
acredita-se que a grande maioria das gestantes brasileiras possua um telefone celular,
que seja capaz de receber mensagens curtas de texto, também conhecidas como
SMS (short message service). Este tipo de serviço é oferecido através da rede de
telefonia padrão, sem a necessidade de conexão com a internet ou de um celular de
maior custo, como é o caso dos smartphones. Considerando então a cobertura, o
alcance e o relativo baixo custo (em torno de R$ 0,11 por mensagem), as SMS
constituem um meio de comunicação viável e direto entre o sistema de saúde e seus
usuários. Alinhando isto a um sistema de informação on-line que automatize o envio
de mensagens e que gerencie a comunicação de forma individual, é possível a criação
de um ecossistema de distribuição de conhecimento adaptável a diversos cenários.
Pesquisas realizadas em países desenvolvidos já demonstraram que
mensagens distribuídas via telefone celular possuem um efeito positivo na saúde dos
usuários dos serviços de saúde, particularmente na prevenção e manejo de condições
crônicas como hipertensão, diabetes e asma (18–20). Nesse sentido, este novo
campo de pesquisa e inovação, conhecido como mHealth (mobile health) é
considerado promissor (21).
Em relação ao cuidado materno e neonatal, revisões sistemáticas que reuniram
estudos publicados até a primeira metade de 2015 mostraram que em países em
desenvolvimento técnicas de mHealth contribuíram para melhoras discretas no
cuidado (22–24). Estes estudos, porém, descreviam as intervenções de forma
insuficiente, dificultando a interpretação e reprodução do estudo, impactando na
qualidade e robustez da evidencia. As revisões concluíram que novos estudos mais
rigorosos precisavam ser realizados nesta área para confirmar se os indícios de
melhorias no cuidado são provenientes das intervenções baseadas em mHealth.
Em ensaios clínicos randomizados que utilizaram SMS como canal de
comunicação e enviaram conteúdo diretamente para gestantes, foram encontradas
18

diferenças estatísticas no aumento do nível de confiança e satisfação da mulher com
o parto, redução no nível de ansiedade (25,26), aumento no número de mulheres que
realizaram quatro ou mais consultas de pré-natal (27) e redução da mortalidade
perinatal (28). Esta abordagem foi então recomendada para locais com recursos
limitados, a fim de melhorar a qualidade do cuidado pré e pós-natal.
Na tentativa de superar a situação de desempoderamento de gestantes e
estimular a aderência ao pré-natal e a participação mais ativa das mulheres
demandando exames e cuidado durante o período da gravidez, esse estudo se propôs
a criar um sistema web de informação em saúde para a distribuição automática e
gerenciável de conteúdo relevante e avaliar se o recebimento de SMS é um
complemento útil para o acompanhamento pré-natal.

19

2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo geral

Determinar se um sistema web de distribuição de informação em saúde, por
meio de SMS, é um complemento útil para o acompanhamento pré-natal.

2.2 Objetivos específicos

1) Desenvolver um sistema de informação para armazenar dados de gestantes que
envie mensagens de texto compatíveis com a idade gestacional;
2) Avaliar se o envio de mensagens de texto por celular altera o conteúdo do cuidado
no pré-natal;
3) Determinar o custo da intervenção
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RESUMO
Objetivo: Avaliar se a utilização de um serviço de mensagens curtas de texto por
celular (SMS – short message service) direcionado a gestantes aumenta a adesão às
práticas recomendadas de cuidado pré-natal. Desenho: Ensaio clínico controlado
aleatorizado por conglomerados. Local do estudo: 20 unidades básicas de saúde
(UBSs) de Ribeirão Preto, Brasil. População: Mulheres com mais de 18 anos, em
seguimento de pré-natal nas UBSs selecionadas, com até 20 semanas de gestação
no período de recrutamento. Métodos: Foram selecionadas as 20 UBSs que
apresentaram os maiores números de gestantes nos anos anteriores. As UBS foram
aleatorizadas em 2 grupos de 10 unidades para receber a intervenção e servir como
controle. Em cada UBS alocada para receber a intervenção foram afixados cartazes
convidando as gestantes a receber um pacote de SMS com conteúdo relacionada a
gestação e ao parto (PRENACEL). Também nestas unidades, cada gestante recebeu
uma filipeta reiterando o convite e com informações sobre o PRENACEL. As mulheres
que se interessaram pelo projeto foram avaliadas quanto sua elegibilidade,
forneceram consentimento e então passaram a receber as SMS durante a gestação
em adição ao cuidado pré-natal de rotina. Nenhuma intervenção foi realizada nas UBS
do grupo controle e as gestantes daquele grupo receberam apenas o cuidado prénatal de rotina. As gestantes advindas dos dois grupos foram entrevistadas nas
maternidades participantes após o parto. Principal medida de desfecho: A proporção
de mulheres que apresentaram uma alta cobertura de práticas recomendadas durante
o cuidado pré-natal, avaliada por um escore de cuidados (EC). Resultados: Um total
de 1210 mulheres elegíveis para participar do estudo recebeu cuidado pré-natal nas
UBS participantes do projeto e tiveram seus desfechos avaliados nas maternidades
participantes, sendo 770 oriundas das unidades intervenção e 440 das unidades
controle. 157 mulheres elegíveis para receber a intervenção se interessaram pelo
PRENACEL (20.4%, 157/770) e 73.9% delas (116/157) receberam e acessaram o
pacote de mensagens. Houve desbalanço entre algumas características de base entre
os grupos estudados e, em que pese o escore médio de cuidados pré-natais do grupo
Intervenção ter sido maior que a do grupo Controle [46,6 (±8,0) vs 45,2 (±8,7),
p=0,0002], a análise ajustada de intenção de tratamento não demonstrou diferença
nos resultados entre os grupos intervenção e controle para a ocorrência de um alto
escore de cuidados pré-natais. A análise por protocolo (bruta e ajustada para
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características sociodemográficas) sugere benefício da intervenção (RR ajustado para
um alto escore de cuidados pré-natais: 1,12 (IC95%1,05-1,21)). Houve maior
frequência de realização de 6 ou mais consultas (96,9% vs. 84,8%, p=0,01) e de
exames para Sífilis (40,5% vs. 24,8%, p=0,03) e HIV (46,6% vs. 25,7%, p=0,0006) no
grupo PRENACEL que no controle. A proporção de gestantes com alto EC foi maior
no PRENACEL que no Controle (94% vs. 80%, p<0,0001). O NNT foi de sete mulheres
recebendo a intervenção para uma mulher adicional com um alto escore de cuidados
pré-natais. Conclusões: Houve aumento de adesão aos cuidados recomendados
durante este período, particularmente às consultas pré-natais e a triagem sorológica
para sífilis e HIV entre as mulheres que receberam e acessaram o conteúdo enviado
por SMS. É necessário desenvolver uma estratégia de implementação capaz de
maximizar o interesse das mulheres em receber um pacote de SMS com conteúdo
relacionada a gestação e parto.

PALAVRAS-CHAVE: pré-natal; mHealth; gestação; sífilis; adesão.

Registro do ensaio clínico: RBR-54zf73
Disponível em: <http://ensaiosclinicos.gov.br/rg/RBR-54zf73/>.
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1. INTRODUÇÃO
A qualidade do pré-natal é um fator decisivo no cuidado materno e perinatal,
tendo impacto direto na taxa de mortalidade materna e neonatal (1). Nos últimos 15
anos, houve uma redução de 63% na razão de mortalidade materna brasileira (44
mortes / 100.000 nascidos vivos), porém ainda acima da meta de 35 óbitos por
100.000 nascidos vivos pactuada nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (2).
Apesar de 98,7% das gestantes brasileiras terem acesso à atenção pré-natal, manter
um alto nível qualidade desta assistência permanece um desafio. Dentre os
indicadores da atenção pré-natal destacam-se o número mínimo de consultas e a
realização dos exames preconizados possibilitando o rastreamento de situações de
risco à saúde materna e/ou fetal e reduzindo a morbimortalidade do binômio durante
a gestação e pós-parto (3). A pesquisa “Nascer no Brasil” mostrou que cerca de 27%
das gestantes realizaram menos de 6 consultas de pré-natal (4), 11,9% não realizaram
sorologia para sífilis (5) e 18,3% não realizaram testagem de HIV (6).
A melhora da qualidade dos serviços de saúde requer o fortalecimento do
cidadão como usuário deste serviço com consequente fortalecimento do sistema de
saúde. O empoderamento do usuário em sua relação com os serviços de saúde
promove o aumento da qualidade do serviço através da demanda qualificada por
práticas efetivas de saúde e pelo controle social a que está sujeito o serviço de saúde.
No contexto específico da atenção pré-natal e à parte dos determinantes mais amplos
da igualdade entre os gêneros (por exemplo, acesso à educação e renda), o
fortalecimento da relação da usuária com os serviços de saúde passa
necessariamente pela educação em saúde (7). Neste sentido, o oferecimento de
informações de qualidade e adequadas às diferentes fases da vida da mulher, confere
a ela uma plataforma de conhecimento, a partir da qual a mesma pode reconhecer
lacunas de cuidado e solicitar o cuidado faltante (8). Entretanto, dada a atual
sobrecarga dos profissionais de saúde e a limitação de recursos, atividades de
educação em saúde representam uma carga adicional para estes profissionais e são
frequentemente omitidas. Assim, o uso de ferramentas computacionais e canais de
comunicação já estabelecidos e acessíveis poderiam ser uma alternativa para
fornecer informações capazes de empoderar a mulher em sua relação com os serviços
de saúde e transformá-las em sujeitos ativos de sua saúde. Sendo assim, este novo
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campo de pesquisa e inovação, conhecido como mHealth (mobile health) é
considerado promissor (9).
Em ensaios clínicos aleatorizados, que utilizaram um serviço de mensagens
curtas de texto por celular (SMS – short message service) como canal de comunicação
e enviaram conteúdo diretamente para gestantes, avaliaram diferentes tipos de
desfechos. Estes estudos encontraram diferenças estatísticas no aumento do nível de
confiança e satisfação da mulher em relação ao parto, redução no nível de ansiedade
(10,11), aumento no número de mulheres que realizaram 4 ou mais consultas de prénatal (12) e redução da mortalidade perinatal (13), sendo sugerida a utilização dessa
abordagem para locais com recursos limitados, a fim de melhorar a qualidade do
cuidado pré e pós-natal. No entanto, nenhum destes estudos avaliou se intervenções
mHealth voltadas às mulheres são capazes de melhorar a adesão aos cuidados
recomendados no pré-natal. Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar se o envio
de um pacote de SMS para gestantes durante o pré-natal aumenta a adesão aos
cuidados preconizados durante este período.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Desenho e local do estudo
Trata-se de um ensaio aleatorizado por conglomerados. Os conglomerados –
Unidades Básicas de Saúde (UBS) – foram alocados de forma aleatória para os
grupos de intervenção e controle. Estas UBS fazem parte do Sistema Único de Saúde
(SUS) brasileiro, sistema público e gratuito, onde as gestantes recebem a atenção
pré-natal sem cobrança de taxas. Além das UBS, o estudo foi também implementado
nas quatro maternidades do município que oferecem serviços gratuitos às gestantes
(Centro de Referência da Saúde da Mulher – Mater, Santa Casa de Misericórdia de
Ribeirão Preto, Maternidade Cidinha Bonini – UNAERP e Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto). O estudo está registrado no site Registro
Brasileiro

de

ensaios

clínicos

(REBEC),

RBR-54zf73

(http://ensaiosclinicos.gov.br/rg/RBR-54zf73/). O estudo foi aprovado pelo comitê de
ética em pesquisa do Centro de Saúde Escola da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto e foi autorizado pelas autoridades competentes de cada UBS, de cada
maternidade e pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade.
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Período do estudo
O recrutamento do grupo intervenção ocorreu de abril a junho de 2015. A
avaliação de resultados de gestantes de ambos os grupos ocorreu nas maternidades
participantes entre agosto de 2015 e março de 2016.

População do estudo
A população do estudo foi formada por gestantes com idade ≥ 18 anos, idade
gestacional ≤ 20 semanas no período de recrutamento do grupo intervenção (abril a
junho de 2015), que estavam recebendo atenção pré-natal padrão nas UBS’s
selecionadas para participar do estudo e com idade gestacional <20 semanas no
momento da entrevista na maternidade. Todas as mulheres admitidas nas
maternidades participantes do estudo e que desenvolveram morbidade materna grave
durante o período de coleta de dados foram também incluídas no estudo,
independentemente de onde faziam o pré-natal, mas os dados daquelas advindas de
conglomerados não elegíveis ao estudo não contribuíram para a presente análise.

Intervenção
A intervenção foi implementada ao nível do conglomerado e ao nível individual.
Ao nível do conglomerado, as UBS’s alocadas no grupo de intervenção foram
visitadas pela equipe do projeto, com realização de reunião de treinamento para
equipe da UBS sobre o projeto (PRENACEL), com fixação de cartazes sobre o projeto
e distribuição de material informativo escrito (filipetas) para as usuárias de cada UBS.
Ao nível individual, a intervenção consistiu do envio de um pacote de
mensagens, tipo SMS, sobre a atenção pré-natal associada à realização do pré-natal
padrão. As mensagens utilizadas pelo PRENACEL foram adaptadas das mensagens
de pré-natal do programa MAMA desenvolvido pela mHealth Alliance (14). A etapa
de adaptação das mensagens objetivou identificar temas e conteúdos que deveriam
ser traduzidos, ajustados ou excluídos da proposta para o Brasil. Em seguida, foi
realizada a tradução e revisão do conteúdo em português, considerando diretrizes e
protocolos nacionais e locais (15,16). O conteúdo do programa foi submetido à
avaliação de um painel com nove especialistas em saúde reprodutiva, que
participaram de forma voluntária. Foi elaborado um formulário estruturado para obter
a avaliação dos especialistas sobre a relevância e adequação das mensagens
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propostas. Comentários e sugestões dos especialistas foram avaliados por três
pesquisadores (ACF, JPS e EMV) que, por consenso, editaram a versão semifinal das
mensagens. Toda a comunicação com o painel de especialistas foi realizada
individualmente, por e-mail, sem identificação dos demais panelistas. Duas entrevistas
em grupo foram realizadas com oito gestantes cada, para testar a versão semifinal do
programa de mensagens e refinar a intervenção em termos de utilidade das
mensagens e entendimento das mesmas. Todas as entrevistas foram gravadas. Estas
gestantes ainda participaram de um piloto de cinco semanas com recebimento de
quatro mensagens por semana para avaliar a adequação das SMS.
O programa de SMS final ficou estabelecido em 148 SMS enviadas para o
celular (quatro mensagens por semana) até o parto para gestantes que se
inscreveram no programa até 20 semanas de gestação, compreendendo os seguintes
temas: direito a ter acompanhante na maternidade; alimentação, comportamentos
saudáveis e de risco, higiene e cuidados pessoais; amamentação, cuidados com o
recém-nascido; desenvolvimento fetal; direitos das gestantes e parturientes; exames,
vacinas, medicação e sinais de risco; importância do pré-natal, da assistência para o
parto e do planejamento reprodutivo; parto normal e cesárea; planejamento financeiro
e pessoal; aspectos emocionais da gestação, parto e puerpério; sinais de risco;
sexualidade durante a gravidez e no pós-parto.
Nas unidades de saúde alocadas para o grupo intervenção, as gestantes
interessadas em receber as mensagens PRENACEL solicitaram cadastro no
programa com o envio de um SMS para o número de contato do programa. A equipe
de pesquisadores realizou uma ligação telefônica para a interessada a partir de uma
central de telepesquisa, com cadastro das elegíveis após a leitura do termo de
consentimento livre e esclarecido. A partir do consentimento da participante, o sistema
desenvolvido para o envio automático de mensagens, SISPRENACEL, iniciava o
envio do pacote de SMS de acordo com a idade gestacional de cada mulher. Além
das informações contidas no pacote de SMS, as gestantes também puderam enviar
mensagens de dúvidas, reclamações ou elogios. Gestantes cadastradas no programa
PRENACEL e que solicitaram deixar de receber as SMS tiveram sua solicitação
atendidas. Todas as gestantes atendidas nas UBS alocadas para o grupo intervenção,
independentemente de seu cadastro no programa PRENACEL, receberam atenção
pré-natal padrão.
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Controle
Nas UBS alocadas para o grupo controle, as gestantes receberam a atenção
pré-natal padrão. Estas mulheres não sabiam da existência do projeto PRENACEL e
só iniciaram a participação no estudo no momento da resolução da gestação.

Medidas de desfecho
Para avaliar o impacto da intervenção, foi desenvolvido um escore de pontos
atribuídos aos cuidados preconizados pelo protocolo de atenção pré-natal da cidade
de Ribeirão Preto (17). Para cada gestante avaliada, os pontos foram considerados
de acordo com a realização das práticas recomendadas (tabela suplementar 1),
segundo os dados anotados no cartão pré-natal, coletados durante a internação para
a resolução da gestação.
O desfecho principal foi medido pela proporção de mulheres com alto escore
de cuidados pré-natais. Para isto, a pontuação do escore de cuidados pré-natais foi
dicotomizada, sendo o ponto de corte maior ou igual a 42 pontos, para considerar
como um alto escore de cuidados pré-natais. Este ponto de corte foi calculado e
definido a partir do protocolo de pré-natal do Ministério da Saúde do Brasil que originou
o protocolo local (18). Como desfechos secundários foram avaliadas a porcentagem
de gestantes que aderiram a cada uma das práticas recomendadas pelo protocolo de
pré-natal local (19).

Custo da intervenção
Para determinar o custo da intervenção, os custos foram divididos em 2 tipos:
o investimento inicial fixo (que envolve o custo do desenvolvimento do sistema,
aquisição da infraestrutura e manutenção por um ano) e o custo por mulher que
participa do programa PRENACEL. Para o cálculo do custo da intervenção de forma
individual foi necessário levar em conta dois aspectos: a entrevista de entrada por
telefone e o tamanho do pacote de SMS. Para a realização da pesquisa, a entrevista
inicial foi feita por meio do software Skype (Microsoft, Redmond), utilizando uma
assinatura mensal de 1000 minutos. Ao final do projeto, foi calculado o número de
mensagens enviadas automaticamente, recebidas e enviadas como resposta.
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Coleta de dados
Durante o período de agosto de 2015 a março de 2016, foi realizada a coleta
de dados nas maternidades selecionadas de todas as mulheres que realizaram prénatal nas 20 UBS’s participantes do estudo e que, no período de abril a junho de 2015,
estavam com 20 semanas ou menos de gestação. Entrevistadoras realizaram visitas
diárias nas maternidades para identificar as puérperas elegíveis à entrevista. Todas
as mulheres elegíveis tiveram seus cartões de pré-natal e prontuários hospitalares
revisados para coleta de dados referentes à evolução da gestação, características do
pré-natal e desfecho materno e perinatal. Nesta ocasião, foi realizada uma entrevista,
utilizando um questionário estruturado, com mulheres advindas dos conglomerados,
após a concordância da mulher e assinatura do termo de consentimento. Foram
coletados os dados de todas as mulheres elegíveis oriundas das UBS participantes,
independentemente de serem provenientes de um conglomerado controle ou
intervenção ou de terem recebido ou não o pacote de SMS PRENACEL.
Os questionários foram digitados no sistema eletrônico REDCap (Record
Electronic Data Capture)(20).

Qualidade de dados
Os dados foram coletados em formulários de papel. Antes da entrada dos
dados por um digitador treinado, os supervisores de campo realizaram inspeção visual
de cada formulário em busca de informações faltantes ou inconsistentes. Os dados
foram digitados em uma aplicação online do sistema REDCap, que avaliava
automaticamente os dados contra anomalias ou inconsistências. Para reduzir
possíveis erros foi desenvolvido um script de verificação em Java que carregava o
banco exportado em formato csv (comma separated value) e verificava todas as
variáveis existentes no banco, em busca de campos vazios e resposta com valores
mais altos que os limites estabelecidos anteriormente. Em cada etapa de verificação,
os formulários com questões que apresentavam inconsistências passíveis de correção
foram reenviados aos responsáveis pela coleta e corrigidos, já as variáveis que não
poderiam ser corrigidas foram consideras como variáveis não coletas e por
consequência eliminadas da análise. Foram detectados 0,25% de erros no banco de
dados.
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Tamanho Amostral
Para o cálculo amostral, foi considerado que 80% das mulheres que fazem prénatal padrão teriam baixo escore de cuidados pré-natais, definida como pontuação <
42 no escore de cuidados pré-natais. Seriam necessárias 581 mulheres como amostra
total do estudo com correção de continuidade (21), considerando que os SMS
poderiam reduzir em 15% o número de mulheres com baixo escore de cuidados prénatais, com um α de 5% e um poder de teste de 80%. Estimando que 25% das
mulheres elegíveis para intervenção se interessariam a participar do estudo, seriam
necessárias 145 mulheres no grupo intervenção e 436 mulheres no grupo controle
(tabela suplementar 2). O cálculo amostral foi realizado por meio de calculadora online
(22,23). Foram identificadas e selecionadas as 20 UBSs que apresentaram os maiores
números de gestantes em seguimento no ano de 2013, sendo que cada uma das UBS
representa um conglomerado.

Aleatorização
A aleatorização dos conglomerados foi realizada por um dos pesquisadores
(LOC) em duas etapas. A primeira foi a formação de dois grupos balanceados de
conglomerados considerando o tamanho da população adstrita e a situação de
vulnerabilidade (avaliada pelo número de beneficiários do programa de transferência
de renda do governo federal brasileiro). Foi realizada uma série de sorteios alocando
os conglomerados em dois grupos. Quando a diferença entre os grupos (considerando
a diferença entre o tamanho da população adstrita e vulnerabilidade) foi inferior a 15%,
a alocação aleatória dos conglomerados foi considerada balanceada. Os sorteios
foram realizados pela função de aleatorização do software Microsoft Excel 2013
(Microsoft, Redmond, WA, USA). Na segunda etapa, foram definidos os grupos
intervenção e controle através de sorteio usando a função aleatorização do software
Microsoft Excel 2013 (Microsoft, Redmond, WA, USA).

Análise Estatística
Foi utilizada estatística descritiva para caracterizar os grupos controle e
intervenção segundo as variáveis de seus conglomerados. Os dados foram
estratificados em três grupos: grupo intervenção (formado por mulheres oriundas de
UBS alocadas ao grupo intervenção, independentemente de terem recebido as
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mensagens), grupo PRENACEL (formado pelas mulheres oriundas de UBS alocadas
ao grupo intervenção, cadastradas para receber o pacote de mensagens PRENACEL,
que não requisitaram serem descontinuadas e que receberam e acessaram as
mensagens recebidas), e grupo controle (formado por mulheres oriundas de UBS
alocadas para o grupo controle). A avaliação de desfechos foi realizada de acordo
com duas abordagens: análise por protocolo (APP), onde só foram comparadas as
gestantes do grupo PRENACEL com as gestantes do grupo controle (grupo
PRENACEL versus grupo controle), e análise por intenção de tratar (AIT), onde todas
as gestantes pertencentes aos conglomerados intervenção (cadastradas e não
cadastradas do PRENACEL) foram comparadas com aquelas dos conglomerados
controle (grupo intervenção versus grupo controle).
As variáveis categóricas foram avaliadas por testes Qui-quadrado ou Exato de
Fisher. Foi calculada a média do escore de cuidados pré-natais de cada grupo e
comparados por meio do teste de Wilcoxon-Mann-Whitney. Como houve desbalanço
entre os grupos de estudo com relação a classe social, situação conjugal e o uso de
drogas, foi realizado ajuste do valor de p por análise multivariada (log binomial) por
estas variáveis para a análise da frequência de práticas recomendadas. Apesar de o
planejamento da gestação não ter apresentado diferença entre os grupos, ele foi
incluído nesta análise ajustada por relevância clínica.
Considerando o alto escore de cuidados pré-natais como variável resposta, foi
feita análise univariada dos riscos relativos (RR) para todas as possíveis variáveis
preditoras (idade, escolaridade, situação conjugal, uso de drogas, tabagismo, grupo
de estudo, etc). Variáveis com p<0,10 na análise univariada foram consideradas para
o modelo de análise multivariada, sendo elas: o grupo de estudo, classe social,
situação conjugal, o uso de drogas e planejamento da gestação. Os RR foram
apresentados com o intervalo de confiança 95% (IC95%). Foi também determinado o
número de mulheres que necessitam receber as SMS PRENACEL para que uma
mulher adicional tenha um alto escore de cuidados pré-natais (NNT) (24).
A análise foi realizada por um profissional externo ao grupo de pesquisa com o
mascaramento dos grupos aos quais os indivíduos da pesquisa estavam alocados.
Foi considerado um nível de significância de 5% para todos os testes. O programa
SAS (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA) versão 9.3 foi utilizado nas análises.
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3. RESULTADOS
Um total de 350 mulheres manifestaram interesse em receber as mensagens
PRENACEL, 157 mulheres cumpriram com os critérios de elegibilidade do estudo e
iniciaram o recebimento das mensagens. Apenas 116 mulheres receberam todo o
conteúdo de mensagens, acessaram as mensagens recebidas e tiveram os resultados
analisados nas maternidades participantes do projeto. Os motivos de exclusão de
mulheres ou perda de seguimento estão detalhados na Figura 1. Todas as mulheres
que receberam cuidado pré-natal nas UBS participantes e que tiveram parto nas
maternidades participantes do estudo foram avaliadas (N=1210). Deste total, 440
mulheres são provenientes de UBS do grupo controle e 770 do grupo intervenção.
Assim, considerando o total de mulheres potencialmente elegíveis para receber as
mensagens PRENACEL (grupo intervenção, n=770), 20.4% delas se interessou por
receber as mensagens (157/770) e apenas 15.1% delas recebeu e acessou o
conteúdo transmitido (grupo PRENACEL, 116/770). Não houve diferença entre os
conglomerados em termos de população adstrita e frequência da população que
recebe programa de transferência de renda, porém os conglomerados intervenção
apresentaram mais UBSs com área de favela e menor ligação com universidades,
quando comparado aos conglomerados controle (tabela suplementar 3).
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Figura 1: Fluxograma do estudo

Análise por intenção de tratar (grupo Intervenção total vs. grupo Controle)
O grupo intervenção (formado pelas mulheres que receberam cuidado pré-natal
nas UBS intervenção, independentemente de haver recebido ou não as mensagens
PRENACEL) apresentou menor frequência de mulheres pertencentes às classes
sociais mais altas que o grupo controle (10,1% vs. 14,7%, p=0,0002) e menor
frequência de consumo de drogas ilícitas (2% vs. 4,3%, p=0,03) (Tabela 1).
O escore médio de cuidados pré-natais do grupo Intervenção foi maior que a
do grupo Controle [46,6 (8,0) vs 45,2 (8,7), p=0,0002]. Com relação aos cuidados
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preconizados no pré-natal, o grupo Intervenção apresentou maior frequência, quando
comparado ao grupo Controle, de mulheres que fizeram 6 ou mais consultas de prénatal (89,1% vs. 84,8%, p=0,04), de realização da vacina tríplice acelular (39,4% vs
29,8%, p=0,001), de realização da vacina contra Influenza (35,3% vs. 28%, p=0,01),
de prescrição de ácido fólico (83% vs. 75,9%, p=0,004), de realização de 3 testes
sorológicos para sífilis (34,3% vs. 24,8%, p=0,001), de realização de 3 testes
sorológicos para HIV (33,1% vs. 25,7%, p=0,02) e de realização de TTGO 75g (80,3%
vs. 72,7%, p=0,003) (Tabela 2). Considerando o desbalanço observado entre as
características de base dos grupos de intervenção e controle (Tabela 1), foi realizada
análise multivariada. A análise multivariada do RR para alto escore de cuidados prénatais (i.e. EC>=42) comparando o grupo Intervenção com o grupo Controle revelou
ausência de benefício da intervenção (nenhuma das variáveis analisadas, incluindo o
recebimento das mensagens PRENACEL esteve associada com um alto escore de
cuidados pré-natais, tabela suplementar 4).

Análise por protocolo (grupo PRENACEL vs. grupo Controle)
O grupo PRENACEL (formado por mulheres que receberam e acessaram as
mensagens em seus aparelhos celulares) apresentou maior frequência de mulheres
que vivem com o companheiro que o grupo controle (88,8% vs. 80%, p=0,04), menor
frequência de mulheres pertencentes às classes sociais mais altas (5,6% vs. 14,7%,
p=0,02) e menor frequência de consumo de drogas ilícitas (0% vs 4,3%, p=0,02). As
demais características de base não diferiram entre os grupos PRENACEL e Controle
(Tabela 1).
A média do escore de cuidados pré-natais do grupo PRENACEL foi maior que
a do grupo Controle [48,5 (4,2) vs 45,2 (8,7), p<0,0001]. Com relação aos cuidados
preconizados na atenção pré-natal, quando comparado ao grupo Controle, o grupo
PRENACEL apresentou maior frequência de mulheres que realizaram 6 ou mais
consultas (96,6% vs. 84,4%, p=0,001), de prescrição de ácido fólico (93,1% vs. 75,9%,
p<0,0001), de prescrição do sulfato ferroso (89,7% vs. 80%, p=0,02), de realização de
3 testes sorológicos para sífilis (40,5% vs. 24,8%, p<0,0001), de realização de 3 testes
sorológicos para HIV (46,6% vs. 25,7%, p<0,0001), de realização de teste de
tolerância à glicose oral (TTGO) 75g (84,5% vs. 72,7%, p=0,01) e de consulta
odontológica (57,8% vs. 40,5%, p=0,01) (Tabela 2).
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Considerando o RR bruto, ser do grupo PRENACEL [RR = 1,14 (IC95%1,061,22)] e não usar drogas [RR = 1,14 (IC95%1,01-1,29)] foram preditores positivos de
apresentar alto escore de cuidados pré-natais (i.e. EC>42). Enquanto não ter
companheiro [RR = 0,93, (0,89-0,98)] e não ter planejado a gestação [RR = 0,93
(IC95% 0,89-0,98)] foram preditores negativos de apresentar alto escore de cuidados
pré-natais (Tabela 3). Após o ajuste do RR, apenas o grupo PRENACEL foi um
preditor positivo de apresentar alto escore de cuidados pré-natais [RR = 1,12 (IC95%
1,05-1,21)]. As demais variáveis não estiveram associadas ao alto escore de cuidados
pré-natais no pré-natal (Tabela 3). O NNT da intervenção foi 7,1, significando que para
7 mulheres que receberem as mensagens do PRENACEL, 1 mulher adicional
apresentou um alto escore de cuidados pré-natais recebidos.

Custo da intervenção
O investimento inicial fixo envolve o custo do desenvolvimento do sistema (USD
3.030,00), domínio e hospedagem do sistema (fornecida gratuitamente pela USP, mas
em valores de mercado equivalente a USD 396,00), manutenção por um ano (USD
1.200,00) (tabela suplementar 5). A entrevista telefônica inicial foi feita por meio do
software Skype (Microsoft, Redmond), utilizando uma assinatura mensal de 1000
minutos, no valor de USD 48,50. Como cada entrevista inicial teve duração média de
15 minutos, foi possível realizar aproximadamente 66 entrevistas por mês ao custo de
USD 0,74 cada. Considerando o custo de cada mensagem SMS (USD 0,04) e os
demais custos mencionados, o custo por mulher foi de USD 5,85 para receber todo
pacote de SMS PRENACEL (tabela suplementar 6). Considerando o NNT, o custo
para que uma mulher adicional atinja um alto escore de cuidados pré-natais com ajuda
do programa PRENACEL é de USD 39,93.
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Tabela 1: Características sócio demográficas e histórico reprodutivo dos grupos de
estudo
Grupo Intervenção
Total1

PRENACEL2

(n=770)

(n=116)

Grupo Controle

(n=440)

p (AIT)

p (APP)

Idade
18 - 19 Anos

86 (11,5%)

8 (6,9%)

46 (10,6%)

20 - 24 Anos

228 (30,4%)

37 (31,9%)

138 (31,9%)

25 - 29 Anos

220 (29,3%)

44 (37,9%)

125 (28,9%)

30 - 34 Anos

131 (17,4%)

18 (15,5%)

66 (15,3%)

>= 35

86 (11,5%)

9 (7,8%)

57 (13,2%)

Informação não disponível

19

0

8

Vive com companheiro

609 (81,2%)

103 (88,8%)

345 (80%)

Não vive com companheiro

141 (18,8%)

13 (11,2%)

86 (20%)

Informação não disponível

20

0

9

< 4 anos

29 (3,9%)

1 (0,9%)

14 (3,3%)

5-9 anos

289 (38,9%)

41 (35,3%)

145 (34,1%)

10-12 anos

384 (51,7%)

63 (54,3%)

244 (57,4%)

> 12 anos

41 (5,5%)

11 (9,5%)

22 (5,2%)

Informação não disponível

27

0

15

Sim

387 (53,1%)

56 (48,7%)

213 (52,3%)

Não

342 (46,9%)

59 (51,3%)

194 (47,7%)

Informação não disponível
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1
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Alta/Média alta

64 (10,1%)

6 (5,6%)

51 (14,7%)

Média

359 (56,8%)

70 (65,4%)

222 (64,2%)

0,76

0,20

0,68

0,04

0,30

0,18

0,85

0,53

0,0002

0,02

Situação conjugal

Escolaridade (anos de estudo formal)

Trabalho remunerado

Classe social
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Baixa

209 (33,1%)

31 (29%)

73 (21,1%)

Informação não disponível

138

9

94

Branca

281 (37,4%)

44 (37,9%)

177 (41,3%)

Parda

372 (49,5%)

60 (51,7%)

201 (46,9%)

Preta

88 (11,7%)

11 (9,5%)

46 (10,7%)

Amarela

8 (1,1%)

0 (0%)

3 (0,7%)

Indígena

2 (0,3%)

1 (0,9%)

2 (0,5%)

Informação não disponível

19

0

11

0

241 (32,3%)

37 (31,9%)

146 (34,4%)

1

244 (32,7%)

37 (31,9%)

124 (29,2%)

2

118 (15,8%)

19 (16,4%)

66 (15,6%)

≥3

143 (19,2%)

23 (19,8%)

88 (20,8%)

Informação não disponível

24

0

16

0

619 (83%)

94 (81%)

345 (81,4%)

≥1

127 (17%)

22 (19%)

79 (18,6%)

Gestação planejada

302 (43,1%)

58 (51,8%)

160 (41,7%)

Gestação não-planejada

398 (56,9%)

54 (48,2%)

224 (58,3%)

Informação não disponível

70

4

56

Baixo risco e sem internação

475 (67,6%)

77 (67%)

279 (71,5%)

Alto risco ou com internação

228 (32,4%)

38 (33%)

111 (28,5%)

Sem informação

67

1
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Tabagismo

89 (12,6%)

12 (10,3%)

Etilismo

140 (19,8%)

Drogadição

14 (2%)

Cor da pele
0,66*

0,75*

0,62

0,93

0,54

1

0,68

0,07

0,20

0,41

59 (15,1%)

0,28

0,25

14 (12,1%)

66 (16,9%)

0,27

0,27

0 (0%)

17 (4,3%)

0,03*

0,02*

Número de gestações anteriores

Abortos anteriores

Planejamento reprodutivo

Risco gestacional

Fatores comportamentais

37

Sem informação

62

0
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1

Além das gestantes que se inscreveram para receber o pacote de mensagens PRENACEL, inclui as
gestantes que não se inscreveram, mas que realizaram o pré-natal em unidades do grupo intervenção;
2
Inclui apenas as gestantes receberam e acessaram o pacote de mensagens PRENACEL
*Comparação realizada por teste exato de Fisher. As demais comparações foram por teste de Quiquadrado

Tabela 2: Cobertura de cuidados recomendados durante o pré-natal
Grupo Intervenção

Grupo Controle

Total1

PRENACEL2

(n=770)

(n=116)

(n=440)

Escore de cuidado médio*

46,6 (8,0)

48,5 (4,2)

45,2 (8,7)

0,0002

<0,0001

Seis Consultas de pré-natal

686 (89,1%)

112 (96,6%)

373 (84,8%)

0,06*

0,01*

Imunização Antitetânica

272 (35,3%)

39 (33,6%)

145 (33%)

0,44

0,98

Imunização Hepatite B

304 (39,5%)

44 (37,9%)

156 (35,5%)

0,18

0,70

Imunização Influenza

272 (35,3%)

36 (31%)

123 (28%)

0,01

0,59

Imunização tríplice acelular

303 (39,4%)

45 (38,8%)

131 (29,8%)

0,001

0,08

Prescrição sulfato ferroso

629 (81,7%)

104 (89,7%)

352 (80%)

0,52

0,8

Prescrição ácido fólico

639 (83%)

108 (93,1%)

334 (75,9%)

0,03*

0,08*

Consulta odontológica

322 (41,8%)

67 (57,8%)

178 (40,5%)

0,69

0,02*

Praticas educativas

90 (11,7%)

14 (12,1%)

58 (13,2%)

0,50

0,87

Hemograma

736 (95,6%)

111 (95,7%)

412 (93,6%)

0,18

0,54

716 (93%)

110 (94,8%)

397 (90,2%)

0,11

0,17

Glicemia de Jejum

728 (94,5%)

110 (94,8%)

410 (93,2%)

0,40

0,67

Parasitológico de fezes

522 (67,8%)

76 (65,5%)

249 (56,6%)

0,0001

0,10

0

52 (6,8%)

4 (3,4%)

40 (9,1%)

0,30

0,13

1

269 (34,9%)

42 (36,2%)

144 (32,7%)

2

449 (58,3%)

70 (60,3%)

256 (58,2%)

Tipagem

ABO

+

p (AIT)

p (APP)

Coombs

Indireto (Rh negativo)

Urina Rotina
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Urocultura
0

90 (11,7%)

13 (11,2%)

66 (15%)

0,22

0,58

1

224 (29,1%)

35 (30,2%)

129 (29,3%)

2

456 (59,2%)

68 (58,6%)

245 (55,7%)

743 (96,5%)

113 (97,4%)

419 (95,2%)

0,35

0,44

≤2

506 (65,7%)

69 (59,5%)

331 (75,2%)

0,01*

0,03*

3

264 (34,3%)

47 (40,5%)

109 (24,8%)

≤2

515 (66,9%)

62 (53,4%)

327 (74,3%)

0,03*

0,0006*

3

255 (33,1%)

54 (46,6%)

113 (25,7%)

Sorologia para Hepatite B

736 (95,6%)

113 (97,4%)

416 (94,5%)

0,50

0,30

TTGO 75g

618 (80,3%)

98 (84,5%)

320 (72,7%)

0,003*

0,01*

Ultrassonografia

737 (95,7%)

113 (97,4%)

410 (93,2%)

0,08

0,13

Sorologia para Toxoplasmose
Sorologia para sífilis

Sorologia para HIV

TTGO 75g: teste de tolerância a glicose.
* Valores de p ajustados pela análise multivariada
1
Além das gestantes que se inscreveram para receber o pacote de mensagens PRENACEL, inclui as
gestantes que não se inscreveram, mas que realizaram o pré-natal em unidades do grupo intervenção;
2
Inclui apenas as gestantes que se inscreveram para receber o pacote de mensagens PRENACEL

Tabela 3: Preditores de alto escore de cuidado no pré-natal
Preditor

<42 pontos

>=42 pontos

RR bruto (IC 95%)

RR Ajust. (IC 95%)

88 (20%)

352 (80%)

1

1

7 (6%)

109 (94%)

1,14 (1,06-1,22)

1,12 (1,05-1,21)

77 (16,3%)

394 (83,7%)

1

1

54 (71,1%)

22 (28,9%)

0,93 (0,89-0,98)

0,92 (0,85-1,00)

9 (15,8%)

48 (84,2%)

1

1

27 (9,2%)

265 (90,8%)

0,95 (0,89-1,02)

0,96 (0,87-1,07)

Grupo
Controle
PRENACEL
Situação conjugal
Vive com companheiro
Não vive com companheiro
Classe Social
Alta/Média alta
Média
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Baixa

18 (17,3%)

86 (82,7%)

1,01 (0,95-1,08)

1,06 (0,97-1,16)

2 (11,8%)

15 (88,2%)

1

1

66 (13,5%)

424 (86,5%)

1,14 (1,01-1,29)

0,98 (0,82-1,16)

23 (10,6%)

195 (89,4%)

1

1

44 (15,8%)

234 (84,2%)

0,93 (0,89-0,96)

0,98 (0,92-1,04)

Drogas na gestação
Sim
Não
Planejamento da gestação
Planejada
Não-planejada

4. DISCUSSÃO
Principais Achados
Os achados deste estudo sugerem que entre as mulheres que receberam os
SMS do projeto PRENACEL houve uma maior cobertura de práticas recomendadas
durante o cuidado pré-natal assim como foi maior a frequência de mulheres que
apresentaram um alto escore de cuidados pré-natais. O pequeno número de mulheres
que necessita receber as mensagens PRENACEL para que uma mulher adicional
apresente um alto escore de cuidados pré-natais sugere que esta seja uma
intervenção promissora para fortalecer a qualidade do pré-natal.

Interpretação
Aumentar a adesão ao protocolo de pré-natal aumenta as chances de identificar
complicações relacionadas a gestação e melhorar desfechos para mães e bebês (25).
Lund et al. (12) mostraram que o recebimento de mensagens de texto aumentou em
13% o número de mulheres realizando pelo menos quatro consultas pré-natal em
Zanzibar (Tanzânia), resultado semelhante ao PRENACEL, que apresentou um
aumento de 12,2% de mulheres aderindo ao pacote de consultas, com a diferença
que no Brasil o número mínimo de consultas preconizadas é de seis consultas. No
Quênia, o lembrete das consultas por meio de SMS foi associado a um aumento de
três vezes na chance de uma mulher ter mais consultas de pré-natal do que aquelas
que não receberam mensagens, sem a definição de um pacote mínimo de SMS (26).
Outro problema de saúde pública enfrentado pelo país e que revela uma baixa
qualidade da atenção pré-natal é refletido no aumento de sífilis congênita observada
nos últimos anos (27,28), resultando em substancial aumento na mortalidade fetal e
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neonatal. Em Ribeirão Preto, nos últimos 5 anos, houve um aumento de 307% dos
casos de sífilis congênita (29). A realização de 3 sorologias para sífilis cria mais
oportunidades de diagnóstico e tratamento em diferentes momentos da gestação,
prevenindo a transmissão vertical do Treponema pallidum. No grupo PRENACEL
observou-se um aumento de 15% de gestantes que realizaram o terceiro exame de
sífilis, quando comparado ao grupo controle. Quadro semelhante foi observado na
realização da sorologia anti-HIV, visto que o grupo PRENACEL apresentou um
aumento de 15,4% na realização de pelo menos 2 exames e de 20,9% na realização
do terceiro exame, também em comparação ao controle. Dessa forma, a utilização do
PRENACEL apresenta um impacto na adição de oportunidades de diagnóstico de
sífilis e HIV durante o pré-natal. O diagnóstico de diabetes gestacional também pode
apresentar impacto no desfecho da gestação, uma vez que o tratamento da doença
apresenta redução significante no risco de macrossomia, fetos grandes para a idade
gestacional, distócia de ombro e hipertensão gestacional (30). Foi observado um
impacto positivo na cobertura dos TTGO entre as mulheres que receberam os SMS
PRENACEL. Não foram encontrados estudos relacionando a utilização de SMS com
a realização de TTGO e de testagem para HIV e sífilis no pré-natal.

Fortalezas e Limitações
Como pontos positivos, este estudo apresenta uma metodologia robusta,
aleatorizando os conglomerados com o objetivo de maximizar a aplicabilidade da
evidência à UBS e minimizar a contaminação pela preferência do sujeito de pesquisa
ou dos profissionais de saúde dentro de cada conglomerado, além do balanceamento
que foi utilizado para otimizar a comparabilidade dos grupos. Outra vantagem desta
intervenção está no custo, possibilitando a distribuição do conteúdo a um preço
acessível, além de disponibilizar um meio direto de comunicação com o serviço,
criando oportunidades de aumentar satisfação (11). E por último, com o sistema de
informação desenvolvido para a pesquisa, o envio de SMS é automatizado, o que
garante um serviço complementar para as gestantes sem onerar os profissionais do
sistema de saúde e proporcionando informações de qualidade a esta população.
Em que pese o esforço para assegurar robustez nos métodos empregados
neste estudo, existem algumas limitações que merecem ser mencionadas. A principal
fonte de dados utilizada para avaliar a cobertura das práticas realizadas no pré-natal,
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o cartão pré-natal, pode registrar de forma incompleta todo o cuidado recebido pela
gestante (31). Apesar deste problema, o cartão pré-natal foi escolhido como base para
a

coleta porque trata-se de uma ferramenta nacional, garantindo maior

comparabilidade dos dados para políticas de saúde. Entretanto, se houve sub-registro
de práticas no cartão pré-natal, espera-se que o mesmo tenha ocorrido de forma
similar nos dois grupos de estudo, dada a aleatorização dos conglomerados. Em
relação aos conglomerados, apesar da aleatorização balanceada, houve diferenças
em outras características não consideradas no balanceamento, sendo elas a maior
proporção de UBS com área de favelas e menor quantidade de UBS ligadas às
universidades do município no grupo PRENACEL. No entanto, esta limitação poderia
contribuir para reduzir o efeito da intervenção e não superestimá-lo. A aleatorização
por conglomerados e a auto-seleção das mulheres para receber a intervenção pode
haver contribuído para o desbalanço de algumas características individuais das
mulheres. Entretanto, o efeito favorável observado persistiu mesmo após o ajuste para
as características em desbalanço. A qualidade de vida da cidade é outro possível
limitante que pode ter interferência nesse tipo de estudo, sendo que o Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) de Ribeirão Preto é classificado como “Muito Alto”
(32). Dentre os estudos que utilizaram essa abordagem (33–35), o impacto do
mHealth foi maior em localidades onde os recursos são mais escassos (12,36). Dessa
forma, a reprodução deste tipo de estudo em cidades brasileiras com IDH mais baixo
pode apresentar um impacto maior do que o visto em Ribeirão Preto. Dentre as
lacunas de conhecimento passíveis de pesquisa futura figuram um maior
entendimento dos mecanismos de impacto do programa, particularmente se as SMS
PRENACEL estimularam a mulher a demandar maior cobertura de serviços. Uma
outra possibilidade a ser averiguada seria determinar se os fatores de adesão ao
PRENACEL seriam também determinantes de maior adesão e demanda de cuidados
durante a atenção pré-natal. Dentre os desafios futuros para o escalonamento do
programa PRENACEL e seu sucesso como política pública encontra-se desenvolver
uma estratégia capaz de aumentar para além de 20% a porcentagem de mulheres
que se interessaram por receber as mensagens PRENACEL.
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5. CONCLUSÃO
O recebimento de um pacote de SMS com um conteúdo promovendo hábitos
saudáveis durante a gestação e adesão a práticas de cuidado pré-natal é um
complemento útil ao pré-natal padrão, com aumento da cobertura dos cuidados
recomendados durante este período. Os resultados observados neste estudo podem
ser considerados promissores e sugerem a viabilidade e o potencial benefício de um
escalonamento desta experiência para outras localidades e sua implementação na
rotina dos serviços de pré-natal.
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11. APÊNDICE DO ARTIGO CIENTÍFICO – TABELAS SUPLEMENTARES

Tabela suplementar 1: Parâmetros utilizados no cálculo do tamanho amostral
Probabilidade limite para rejeitar a hipótese nula (teste bilateral)
Taxa de erro tipo I
Probabilidade de erroneamente não rejeitar a hipótese nula
Taxa de erro tipo II.

α = 0,05
β = 0,20

Proporção de participantes da intervenção
Assume-se que apenas 1/4 das mulheres elegíveis nas unidades

q1 =0,25

intervenção terão interesse em receber mensagens PRENACEL
Proporção de sujeitos no grupo controle (1-q1)
Risco no grupo controle (risco base)
Mulheres com pelo menos uma oportunidade perdida

q0 =0,75
P0 =0,80

Razão de risco (P1 para P0)
Assume-se que o PRENACEL pode reduzir em até 15% o número de
mulheres com oportunidades perdidas
Desvio padrão para α = Zα = 1.960
Desvio padrão para β = Zβ = 0.842
Proporção agrupada = P = (q1*P1) + (q0*P0) = 0.770
A = Zα√P (1-P) (1/q1 + 1/q0) = 1.905
B = Zβ√P1(1-P1) (1/q1) + P0(1-P0) (1/q0) = 0.876
C = (P1-P0)2 = 0.014
Tamanho da amostra = N = (A+B)2/C = 537
Correção de continuidade (adicionado ao N, no grupo controle)
CC = 1/ (q1 * |P1-P0|) = 33
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RR =0,85

Tabela suplementar 2: Definição do escore de cuidado para o pré-natal
Intervenções essenciais do pré-natal

Pontos

Repetições

Total

Consulta de pré-natal

5

6

30

Imunização Antitetânica

1

1

1

Imunização Hepatite B

1

1

1

Imunização Influenza

1

1

1

Tríplice acelular

1

1

1

Prescrição sulfato ferroso

1

1

1

Prescrição ácido fólico

1

1

1

Consulta odontológica

1

1

1

Praticas educativas

1

1

1

Hemograma

1

1

1

Tipagem ABO + Coombs Indireto (Rh negativo)

1

1

1

Glicemia de Jejum

1

1

1

Parasitológico de fezes

1

1

1

Urina tipo 1

1

2

2

Urocultura

1

2

2

Sorologia para Toxoplasmose

1

1

1

Sorologia para Sífilis

1

3

3

Sorologia para HIV

1

3

3

Sorologia para Hepatite B

1

1

1

TTGO – 75g

1

1

1

Ultrassonografia

1

1

1

Total

56

TTGO: Teste de Tolerância à Glicose Oral

49

Tabela suplementar 3: Características dos conglomerados de acordo com o
grupo de estudo
Características

Intervenção

Controle

População adstrita de 2010(19)

199.564

182.565

Programa de transferência de renda

3842 (1,9%)

3124 (1,7%)

Unidades básicas de Saúde com área de favela 8 (80%)

5 (50%)

Unidades básicas de Saúde (apenas nível
primário)

9 (90%)

9 (90%)

5 (50%)

9 (90%)

Obstetra

26 (17,2%)

26 (11%)

Enfermeira

23 (15,2%)

28 (11.9%)

Agente comunitário

47 (31,2%)

87 (36,9%)

Auxiliar ou Técnico de Enfermagem

55 (36,4%)

95 (40,2%)

Unidades

básicas

de

Saúde

ligadas

à

universidade
Equipe de profissionais de saúde
Médico generalista e/ou família /Ginecologista-
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Tabela suplementar 4: Preditores de alto escore de cuidado no pré-natal
Preditor

<42 pontos

>=42 pontos

RR bruto (IC
95%)

RR Ajust. (IC
95%)

88 (20%)

352 (80%)

1

1

7 (6%)

109 (94%)

1,14 (1,061,22)

1,05 (1,001,10)

6,36 (d.p.:
7,36)

4.89 (d.p.:
7,34)

1,00 (0,991,00)

0,99 (0,991,00)

9 (15,8%)

48 (84,2%)

1

1

27 (9,2%)

265 (90,8%)

18 (17,3%)

86 (82,7%)

0,95 (0,891,02)
1,01 (0,951,08)

1,10 (0,971,25)
0,95 (0,881,01)

2 (11,8%)

15 (88,2%)

1

1

66 (13,5%)

424 (86,5%)

1,14 (1,011,29)

1,01 (0,951,08)

Grupo
Controle
PRENACEL
Agentes
comunitários

Classe Social
Alta/Média alta
Média
Baixa
Drogas na gestação
Sim
Não

Tabela suplementar 5: Investimento inicial para a implantação do programa
PRENACEL
Unidade de
medida
Desenvolvimento

Valor
Quantidade

Unitário

Total

do

SISPRENACEL

Hora

200

USD 15,15

USD 3030,00

Manutenção

Mês

12

USD 100,00

USD 1.200,00

Domínio

Ano

1

USD 30,00

USD 30,00

Hospedagem

Mês

12

USD 30,50

USD 366,00

Total

USD 4626,00
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Tabela suplementar 6: Número de mensagens e custo do pacote PRENACEL
por perfil de participante
Média de
mensagens (d.p.)
Mensagens Programadas

Valor

138.2 (35.3)

USD 4,60

Mensagens Recebidas

7,2 (13)

USD 0,25

Mensagens Resposta

7,8 (8,6)

USD 0,26

153,2 (41,5)

USD 5,11

Total de Mensagens

Custo da entrevista

USD 0,74

Total

USD 5,85
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4. OUTROS RESULTADOS
4.1 Desenvolvimento do sistema de informação para armazenamento dos
dados de gestantes e envio de mensagens de texto

Considerações Iniciais
Nesta seção serão apresentados os métodos de engenharia de software
utilizados no planejamento, modelagem e desenvolvimento do sistema de informação
para armazenamento dos dados de gestantes e envio de mensagem de texto, o
sistema PRENACEL (SISPRENACEL). Deste ponto em diante, definiremos como
"usuários" os indivíduos que têm acesso ao SISPRENACEL, ou seja, o grupo de
pesquisadores responsáveis pelo projeto PRENACEL, enquanto gestantes e
parceiros são chamados de "participantes".

Análise e Levantamento de Requisitos
O desenvolvimento de um software é considerado uma tarefa absolutamente
técnica, na qual apenas os especialistas em tecnologia da informação participam,
porém é necessário lembrar que a complexidade de um sistema computacional
extrapola para o ambiente que será inserido. Dessa forma, fatores não técnicos como
os fatores organizacionais, éticos, políticos e humanos, têm um impacto determinante
para o amadurecimento do software. Para este projeto buscou-se uma abordagem
sóciotécnica, na qual a construção do sistema foi feita de forma bottom-up, ou seja,
de maneira colaborativa, na qual o usuário e suas necessidades foram inseridas no
processo de desenvolvimento. Essa técnica foi escolhida, pois abordagens top-down,
que partem das ideias do desenvolvedor sobre o que o sistema deve ser sem envolver
os usuários, tendem a não serem efetivas (29).
A análise e levantamento de requisitos foram realizados durante reuniões com
os pesquisadores responsáveis pela pesquisa nos primeiros meses do projeto. As
reuniões não seguiam um roteiro fixo, e tinham por objetivo conhecer e elencar os
dados e funcionalidades essenciais para que o SISPRENACEL fosse uma ferramenta
útil e completa para a rotina dos usuários.
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Quadro 1 - Os componentes do projeto PRENACEL


SISPRENACEL: componente responsável pelo desenvolvimento da ferramenta
computacional que gerencia o conteúdo distribuído pelo projeto e pela avaliação de
seus possíveis efeitos no âmbito da atenção pré-natal;

PRENACEL Parto & Nascimento: este componente foi responsável pela
pesquisa formativa que determinou as especificações do sistema de informação e
comunicação, o desenvolvimento de conteúdo adaptado à realidade do SUS, e que
avalia os possíveis efeitos do PRENACEL na atenção ao parto e nascimento.

PRENACEL Planejamento Reprodutivo: componente que prosseguirá o envio
de mensagens no pós-parto com conteúdo de métodos contraceptivos e de
planejamento familiar, avaliando o conhecimento e uso desses métodos no período
puerperal

PRENACEL Parceiro: componente focado na participação dos parceiros na
atenção pré-natal, e ao parto e nascimento.

PRENACEL Morbidade: componente que irá avaliar o perfil de Morbidade
Materna Grave (MMG) das mulheres participantes do PRENACEL com as mulheres
não participantes.

4.2 MODELAGEM E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

Especificação de requisitos
O projeto PRENACEL conta com outros recortes, mostrados no quadro 1,
responsáveis pelo desenvolvimento do conteúdo distribuído, desta forma na etapa de
levantamento de requisitos foram analisadas apenas as necessidades dos
pesquisadores do PRENACEL em relação ao software e as funcionalidades relacionas
a distribuição do conteúdo. Foram questionadas as rotinas para envio das mensagens,
formas de visualização dos dados no sistema, tipos de interação com os participantes,
entre outros recursos. De posse dessas informações, foi criado um documento de
especificação de requisitos, contendo o escopo, as funcionalidades e limitações que
nortearam o desenvolvimento do sistema. Este documento contém também
descrições dos casos de uso, representando as interações entre usuários e softwares
externos com o SISPRENACEL. Por fim, foi utilizado um diagrama UML© (Unified
Modeling Language) para representar visualmente o que é descrito nos casos de uso,
além de mostrar os atores, sendo eles indivíduos ou sistemas, que fazem interface
com o SISPRENACEL (30). A
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Figura 1 mostra o diagrama UML do SISPRENACEL, onde se observa os
atores “usuários”, o ator “sistema externo” de envio de SMS e os casos de uso.
Figura 1: Diagrama UML do SISPRENACEL

Para a criação dos documentos de modelagem foi utilizado o software gratuito
Astah Community1.

Modelagem do banco de dados
A modelagem do banco de dados teve início na criação de um modelo
Entidade-Relacionamento abstraindo conceitos do mundo real para a criação de
objetos, denominadas entidades, e suas interações, representados no modelo pelos
seus relacionamentos.
Entidades são objetos envolvidos no escopo do sistema e que têm uma
referência física ou lógica, distinguível de outros objetos. No âmbito do
SISPRENACEL há entidades que representam objetos físicos como “Gestante”,
“Parceiro” e “Usuário”, que são derivadas de outra entidade (“Pessoa”), da mesma
forma que existem entidades advindos de objetos lógicos como “Tipo Pessoa”,
“Mensagens Programadas” e “Pré-Natal”, entre outras. Cada entidade possui um
conjunto de atributos que às diferenciam umas das outras, por exemplo, uma "Pessoa"
1

http://astah.net/editions/community
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possui "nome", "sexo" e "data de nascimento", enquanto que, uma "Mensagem
Programada" possui os atributos "dia", "hora" e "texto da mensagem". Toda as
entidades armazenam registros, que são definidos como um conjunto de atributos de
uma entidade valorado ou uma linha no banco de dados, como por exemplo, a
mensagem de boas-vindas é um registro na tabela "Mensagem Programada". Ainda,
todas as entidades possuem um atributo especial, ou uma combinação de atributos
que identifica um registro unicamente, denominado de chave primária. No caso do
SISPRENACEL, por simplicidade, todas as entidades possuem uma chave primária
de atributo único e auto enumerável, sendo que todas as chaves são independentes
de identificadores já existentes, como o número do registro civil ou o cadastro de
pessoa física. No caso dos participantes, isso é importante pois eles podem não
possuir estas e outras informações de identificação ou estarem sem as mesmas no
momento do cadastro.
Quanto aos relacionamentos, eles indicam as associações abstraídas a partir
da entidade. Algumas entidades existem isoladamente, porém, é mais comum que
exista dependência entre elas. As associações mais comuns possuem cardinalidade
do tipo 1:1 (um para um), 1:N (um para muitos) ou N:M (muitos para muitos). A
cardinalidade um-para-um indica que um único registro da entidade A só pode
corresponder a um único registro da entidade B e vice e versa, como por exemplo,
uma gestante só pode se associar a um parceiro, e um parceiro só pode se associar
a uma gestante. O caso de 1:N ocorre quando a entidade A tem vários registros na
entidade B, porém B só pode estar relacionado a um único registro na tabela A, como
no caso de “Tipo Pessoa” e “Mensagens Programadas”, um tipo de pessoa pode estar
ligado à diversas mensagens programadas, porém uma mensagem programada só
pode estar vinculada a um tipo de pessoa. Por fim, a ligação muito para muitos, onde
tanto A quanto B podem ter ligação a vários registros, como a interação entre
mensagens programadas e gestante, na qual uma gestante recebe várias mensagens
programadas ao mesmo tempo que, a mesma mensagem programada pode ser
enviada para várias gestantes.
Para armazenar e gerenciar as informações coletadas, foi escolhido um
Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) relacionais conhecido como
MySQL, uma ferramenta open source, gratuita, que garante bom desempenho e
estabilidade, além de ser fácil de manusear e compatível com diversas linguagens de
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programação. Sendo assim, no segundo momento, o modelo E-R foi mapeado para
esse SGBD utilizando-se o software MySQL Workbench, que utiliza um conjunto de
tabelas para representar as entidades e seus atributos, além de um conjunto de
setas/linhas para representar os relacionamentos. O MySQL Workbench a partir da
modelagem gráfica, gera os scripts de criação do banco em SQL (Structured Query
Language), uma linguagem amplamente utilizada para a criação e gestão de bancos
de dados.
A
Figura 2 mostra um exemplo do processo de modelagem do banco, desde a
abstração de objetos reais até a criação da tabela no SGBD.

Figura 2: Processo da modelagem de banco de dados

Desenvolvimento do sistema
Para o desenvolvimento do sistema, um modelo de processo chamado
Prototipagem foi escolhido, pois é importante seguir uma sequência de práticas
durante o desenvolvimento do sistema. Seu principal objetivo é desenvolver
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rapidamente um protótipo de software a partir de um conjunto de requisitos e permitir
a avaliação do cliente. A seguir, os requisitos são refinados e um novo protótipo é
construído de forma cíclica até se adequar completamente às necessidades do cliente
(31).
Por se tratar de um projeto que envolveu um sistema desenvolvido para a web,
foi necessário usar uma arquitetura cliente-servidor, na qual cliente e servidor podem
ser computadores conectados à internet, também denominados hosts. Em uma
aplicação desse tipo, um servidor web está sempre em funcionamento e atende a
requisições de clientes (usualmente, os navegadores). Quando recebe uma requisição
de um host cliente, o servidor web responde de acordo com o que foi requisitado a ele
e envia esta resposta ao cliente, isso garante ao sistema a facilidade de uso, sem
necessidade instalações, uma vez que toda a comunicação acontece pelos
navegadores. Outra característica dessa arquitetura é o fato do servidor possuir um
endereço fixo denominado endereço IP, o que confere ao mesmo a capacidade de ser
localizado e permitindo ao cliente contatá-lo a qualquer momento (31). Desta forma,
as características dessa arquitetura atribuem ao software disponibilidade em qualquer
lugar com acesso à internet.
Com a estrutura e práticas definidas, o desenvolvimento do SISPRENACEL foi
realizado com o auxílio do framework CakePHP(32), uma aplicação web baseada no
padrão Model-Controller-View (33), que possibilita um desenvolvimento simplificado,
ágil e com menos código. A interface gráfica foi implementada usando o template
AdminLTE versão 1.0 (34), estruturado sobre a biblioteca Bootstrap (35), garantindo
um site responsivo e adaptativo aos diversos tamanhos de tela hoje existentes, além
de torná-lo visivelmente agradável aos usuários, independentemente do dispositivo
utilizado.

4.3 O SISPRENACEL

Considerações iniciais
Durante a etapa de desenvolvimento, os protótipos de software criados
sofreram diversas alterações para se adaptarem as necessidades da pesquisa
PRENACEL, quando comparados com a primeira documentação produzida. Isso
aconteceu por diversos motivos, desde melhor compreensão do escopo por parte da
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equipe, do resultado da pesquisa formativa realizada no decorrer do trabalho, por
inclusões de novos recortes ao projeto, por observações dos usuários ao utilizar a
ferramenta SISPRENACEL, além de sugestões de melhorias da própria equipe. Essa
evolução corrobora a escolha pelo modelo de prototipação.
Os próximos tópicos contam com a descrição do sistema que está em uso e
até o dia 30 de junho já tinha enviado 5197 mensagens programadas para gestantes
e parceiros, recebido 645 mensagens de requisições, dúvidas e elogios, e 1050
mensagens enviadas em respostas às dúvidas recebidas.

SISPRENACEL
Por se tratar de um sistema web, o SISPRENACEL se encontra hospedado em
um servidor da Nuvem USP, uma das maiores nuvens particulares, com 10.000
terabytes de armazenamento na primeira fase de implementação, e a primeira dentro
de uma instituição universitária da América Latina (36,37). Devido ao seu caráter
particular, a Nuvem USP é altamente adequada para hospedar o sistema pois garante
o sigilo de dados sensíveis, como é o caso das informações de saúde dos
participantes da pesquisa. Isto também está em concordância com os aspectos éticos
que regulam o projeto como um todo.
Os próximos tópicos descrevem as interfaces e funcionalidades do
SISPRENACEL.

Login
A tela de Login solicita as informações dos usuários para realizar a validação e
assegurar que a pessoa tem direito a acessar as informações armazenadas pelo
sistema. Caso a pessoa não tenha acesso, uma mensagem de erro será exibida e o
sistema permanecerá na mesma tela.

Menu de navegação
Após realizar o login, o sistema exibe a tela inicial, como mostrada na figura 3,
contendo o menu de navegação no lado esquerdo da tela, onde se encontram os links
para as áreas de cadastro e controle.

59

Figura 3: Tela inicial contendo links de navegação a esquerda

Dashboard
A tela de dashboard conta com uma sequência de gráficos relacionados ao
recrutamento dos participantes em tempo real, de forma a facilitar o gerenciamento
desta etapa do projeto e a tomada de decisão de acordo com o andamento da
pesquisa. Os gráficos apresentados nesta tela foram definidos em parceria com os
pesquisadores e distribuídos na tela de forma equilibrada, buscando a maior clareza
possível. A Figura 4 mostra na íntegra 2 gráficos que foram usados no monitoramento
dos cadastros de gestantes e parceiros e o indicador de evolução do recrutamento.
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Figura 4: Dashboard com gráficos para acompanhar o recrutamento

Cadastros
Foram criados formulários de cadastro para as principais entidades definidas
na modelagem do banco de dados, sendo possível cadastrar Gestantes, Parceiros,
Usuários, Mensagens Programadas e Unidades Básicas de Saúde. Além disso, todas
as entidades com cadastros contam com uma página Índice que mostra a lista de
registros já cadastrados para aquele tipo de entidade, e ainda, cada registro possui
um link para o formulário de cadastro permitindo a edição dos dados já existentes. Os
Índices apresentam também um recurso de paginação, no qual o usuário pode
controlar o número de registros exibidos em uma página, enquanto os outros são
distribuídos nas páginas subsequentes. No caso do SISPRENACEL, o número padrão
é de 100 registros por página. Para também auxiliar na organização dos registros,
todas as colunas de índices são ordenáveis, permitindo ao usuário colocar registros
de interesse numa posição superior aos demais. Por último, a busca dos registros foi
facilitada por uma caixa de filtro, cujo valor digitado é buscado em todos os dados,
sem considerar em qual página ou coluna o registro se encontra, reorganizando a
página índice e exibindo apenas aqueles que contenham o valor buscado.
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Os próximos tópicos descrevem as particularidades dos cadastros de acordo
com sua entidade.

Usuários
A criação de um novo usuário pode ser realizada a partir do botão “Novo
Usuário” no topo da tela, que, ao ser clicado, exibe o formulário com as questões
pertinentes à esta entidade. Um usuário precisa possuir um login único, ou seja, não
existente no banco de dados, caso contrário o sistema não permitirá salvar os dados
e exibirá uma mensagem de erro. Além disso, é preciso escolher uma senha de
acesso, que será criptografada antes de ser inserida no banco. Ademais, caso queira,
o usuário poderá escolher uma imagem pessoal que é exibida na área de informação
do usuário, explicada no item 0, e na tela de conversas, explicada no item 4.3.7. A
figura 5 exibe a esquerda o índice de usuário e a direita o formulário de cadastro de
usuário.

Figura 5: Cadastro de Usuários

Gestantes
Para a criação de uma gestante foram definidas 2 abordagens, a padrão, onde
o usuário do SISPRENACEL acessa a página de gestantes e cria um novo cadastro
por meio do botão “Nova Gestante”, e uma abordagem sem a interação entre usuário
e sistema. Essa abordagem se fez necessária devido ao tipo de recrutamento
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realizado, no qual a gestante declara o interesse em participar enviando uma
mensagem por celular para a equipe da pesquisa. Desta forma, foi criada uma rotina
para o sistema que, no momento do recebimento de uma mensagem de participação,
cria-se automaticamente um registro de gestante no banco de dados, este registro era
marcado para a realização da próxima etapa do recrutamento e enviava-se uma
mensagem ao número registrado, avisando que a equipe entraria em contato para a
efetivação do cadastro.
Quando a gestante que foi criada automaticamente pelo sistema era
entrevistada, usava-se o link de edição para abrir a tela de entrevista. A tela de
cadastro da gestante contém todo o roteiro da entrevista inicial da participante,
incluindo o TCLE, questões de histórico reprodutivo, características do pré-natal, entre
outros, tornando a tela longa. Para que ela ficasse mais agradável ao usuário, foram
utilizadas abas que separam as questões de acordo com o seu conteúdo temático,
como mostra a figura 6.
Finalizado o cadastro, caso a gestante fosse elegível e concordasse em
participar do projeto, o sistema enviava mais 2 mensagens automaticamente, uma
dando boas vindas e outra explicando como proceder caso ela quisesse sair da
pesquisa. A partir de então, a gestante começava a receber mensagens de acordo
com a semana gestacional, conforme descrito no item 4.2.8.
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Figura 6: Cadastro de Gestantes

Parceiros
O cadastro do parceiro não pode ser iniciado a partir da tela de índices dessa
entidade, e sim dentro do cadastro da gestante. Esse processo foi definido assim pela
necessidade de garantir o relacionamento único entre parceiros e gestantes. Desta
forma, durante a entrevista com a gestante, era perguntado à mesma se ela gostaria
de incluir o parceiro no programa “PRENACEL Parceiro”. Esse projeto, como já
explicado anteriormente, consiste em um recorte do projeto PRENACEL, cuja a
amostra é formada pelos parceiros das gestantes, no qual os homens também
recebem mensagens de acordo com a semana gestacional da mulher, como é descrito
no item 4.2.8. A
Figura 7 mostra a janela que está dentro do cadastro da gestante, onde se
insere nome e telefone do parceiro.
Quando a entrevista com a mulher é finalizada, o cadastro do parceiro é
inserido e pode ser acessado a partir da tela de índices pelo link “Editar”, que também
existe em todas as linhas desta tela. Assim como no cadastro da gestante, o cadastro
64

do parceiro conta com todo o roteiro da entrevista telefônica, e também foi dividido em
abas temáticas para deixar o mesmo mais agradável ao usuário.

Figura 7: Cadastro de Parceiro dentro do Cadastro de Gestante

Mensagens Programadas
O cadastro de uma nova mensagem programada se faz por meio do botão
“Criar Mensagem Programada” na tela Índice dessa entidade. Para realizar o cadastro
é necessário informar o conteúdo da mensagem, que é limitado a 160 caracteres, uma
vez que este conteúdo será enviado no formato de SMS; selecionar o grupo de
conteúdo ao qual essa mensagem pertence, como por exemplo “Amamentação”,
“Desenvolvimento fetal”, “Direitos das grávidas”, entre outros; o tipo de pessoa para
quem a mensagem será enviada, no caso gestante ou parceiro, a semana gestacional
essa mensagem é adequada e em qual dia da semana a mensagem será enviada.
Outra característica de uma mensagem programada é que ela deve ser "compensada"
ou não, sendo que "compensar" uma mensagem significa envia-la em uma semana
gestacional diferente daquela para a qual foi definida. Isto acontece devido ao fato de
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que parte do conteúdo é atemporal, como por exemplo, mensagens sobre os direitos
das gestantes, sinais de risco ou alimentação. Dessa forma, caso uma mensagem
atemporal esteja marcada para as semanas iniciais de uma gestação, para a quinta
semana por exemplo, pelo motor de envio padrão explicado mais a frente, não seria
enviada para os que ingressaram no PRENACEL na última semana elegível, no caso
a vigésima. Por essa razão, foi criado um segundo mecanismo que garante o envio
de mensagens atemporais para que todos as recebam, independentemente da idade
gestacional na data em que entraram na pesquisa.
A
Figura 8 mostra a esquerda a página de índice de Mensagens Programada e a
direita, a página de cadastro de uma nova mensagem.

Figura 8: Cadastro de mensagens programadas

Unidades Básicas de Saúde
O cadastro de uma unidade básica de saúde é realizado pelo botão “Nova UBS”
na página índice dessa entidade. Na tela de cadastro são necessárias apenas as
informações de endereço da unidade e seu nome. Para esta pesquisa foram
cadastradas apenas as 10 unidades selecionadas para a intervenção, de forma que
durante as entrevistas de gestantes e parceiros, a unidade fosse selecionada a partir
de uma lista pré-definida, facilitando a entrada de informação e padronizando-as para
a análise posterior.
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Área de informação do usuário
A área de informação do usuário se encontra na parte superior esquerda do
sistema, na forma de uma lista suspensa marcada com o nome do usuário logado.
Quando clicado, a lista suspensa abre e mostra as informações básicas, como o
nome, tipo de usuário e a imagem pessoal inserida no momento do cadastro do
usuário (Figura 9).
Nesta área também se encontra o botão de "Sair", que desativa os direitos de
uso do SISPRENACEL e redireciona a tela de login, garantido que ao termino da
utilização, os usuários possam desligar e reduzir a chance de acessos indevidos em
máquinas compartilhadas.

Figura 9: Tela da área de informação do usuário

Conversas
A área “Conversas” é diferente das outras explicadas acima, inicialmente
porque ela não representa nenhuma entidade definida no banco de dados e segundo
porque ela não pode adicionar novos elementos ou editar as informações mostradas.
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A área de “Conversas” condensa a lista de participantes da pesquisa e a interação
mais recente com eles. Assim como numa caixa de entrada de e-mails, a lista de
conversas destaca os participantes que não tiveram suas mensagens lidas pelos
pesquisadores, colocando no topo da lista e diferenciando a linha por cor.
Na última coluna da lista de conversas existe um ícone que abre o chat de
mensagens. Na tela de chat é possível ver todas as mensagens mandadas e
recebidas pelos participantes em ordem cronológica, data, hora e status de envio da
mensagem, além de um campo de texto, pelo qual é possível criar e enviar uma nova
mensagem ao participante, com um conteúdo independente das mensagens já
programadas.
A Figura 10 mostra à esquerda a lista das conversas, na qual as primeiras
apresentam mensagens não lidas, e a direita um exemplo de janela de chat.

Figura 10: Tela de conversas e tela de chat

Integração com sistema externo
Por uma questão de simplicidade, foi decidido que os pesquisadores não
seriam responsáveis pela gerencia da parte de telecomunicações, selecionando
então, uma empresa terceirizada que intermediaria o envio e recebimento das
mensagens com as operadoras e os telefones dos participantes.
Para realizar a integração e automatizar o fluxo de mensagens, a empresa
selecionada disponibiliza uma API (Application Programming Interface), na qual, por
meio do protocolo http, possibilita realizar tarefas como agendar uma ou várias
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mensagens, fazer um envio direto, consultar o status de envio e notificar a chegada
de uma nova mensagem vinda de um participante. A partir destas rotinas, foi possível
adicionar ao SISPRENACEL as funcionalidades de controle das mensagens de forma
transparente e simples para o usuário, como descritas nos itens 4.2.6 e 4.2.8.

Envio de envio de mensagens
O envio personalizado e automatizado de mensagens é a funcionalidade mais
importante do SISPRENACEL, da qual todos os recortes são dependentes. Para tanto
foi criada uma rotina padrão capaz de selecionar todos os participantes que devem
receber mensagens e selecionar, para cada um deles, a mensagem adequada a
semana gestacional corrente. Além disso, um mecanismo adicional foi criado para
enviar as mensagens marcadas como atemporais ou para compensação, sendo que
o envio destas é independente da semana gestacional, neste caso após a seleção
dos participantes, é verificado se este já recebeu a mensagem de compensação, caso
não tenha recebido, a mensagem é enviada. Desta forma é garantida uma
homogeneização no conteúdo enviado, não importando a idade gestacional na data
do cadastro.
Outro ponto importante dessa funcionalidade é a independência em relação
aos usuários do sistema, que foi garantida com a utilização do Cron, um software
encontrado nos sistemas operacionais LINUX para agendamento de tarefas. No Cron
foi criada uma rotina que dispara o algoritmo de envio de mensagens todo dia às
00:00. Cabe notar que nenhuma mensagem é enviada aos participantes nesse
horário, e sim é requisitado ao sistema de integração que programe o envio de tais
mensagens para os telefones selecionados às 9h00 da manhã. A rotina do servidor é
executada às 00h00 devido ao baixo número de usuários neste momento e por
consequência, pouco tráfego de dados, o que garante a performance do sistema como
um todo.

4.4 Números do SISPRENACEL
Durante a etapa de pré-natal o SISPRENACEL gerenciou 350 mensagens
demonstrando interesse em participar da pesquisa, sendo que 157 mulheres elegíveis
foram cadastradas e 87 parceiros. Durante o pré-natal foram enviadas 21.703
mensagens programadas, 1087 mensagens foram recebidas contendo dúvidas,
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sugestões ou comentários do serviço e 1230 mensagens foram enviadas em resposta
as gestantes. Para o parceiro, o SISPRENACEL enviou 8173 mensagens
programadas, recebeu 72 e foram enviadas 484 em respostas as dúvidas. No último
recorte que utilizou o sistema, dentro da temática de planejamento reprodutivo, as
puérperas receberam 1635 mensagens programadas, enviaram 90 mensagens para
a equipe e receberam 109 mensagens como resposta.
A partir destes números é possível perceber que seria muito difícil a realização
da pesquisa mantendo o nível de qualidade e relevância do conteúdo para a semana
gestacional de cada participante. O SISPRENACEL é uma ferramenta open-source
disponível

para

download

pelo

link

https://github.com/search?utf8=%E2%9C%93&q=prenacel e facilmente adaptável a
outros conteúdos.
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5. CONCLUSÃO
A partir deste estudo é possível concluir que a utilização de um sistema
automatizado de envio de SMS, aliado a um conteúdo relevante, é um complemento
útil ao pré-natal padrão, tendo um impacto especial na adesão as consultas,
sorologias de HIV e sífilis e na realização do teste oral de glicose. Os resultados
positivos sugerem a viabilidade e potencial de escalonar a intervenção em outras
localidades e integração com a rotina dos serviços de pré-natal como uma prática
padrão.
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7. ANEXOS
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Anexo 2 - Termo de consentimento Livre e Esclarecido
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Anexo 3 - Carta de aprovação do projeto no Comitê de Ética em Pesquisa

90

91

92

Anexo 4 - Mensagens do programa PRENACEL
Idade
Gestacional
(em semanas)
5
5
5
5
6
6
6

6

7

7

7

7

8
8
8

8

Conteúdo
Sua menstruacao esta soh um pouco atrasada e voce ja esta gravida de
5 semanas. Quanto antes começar o pre-natal, melhor para voce e o
nenem.
Procure a unidade de saude perto de sua casa e conte que voce esta
gravida. Eles vao agendar suas consultas de pre-natal.
Eh comum sentir enjoo no comeco da gravidez. Experimente comer
bolachas de agua e sal ou maisena antes de levantar da cama e veja se
melhora.
Todas as informacoes sobre sua gravidez devem ser anotadas no cartao
de pre-natal. Ele deve ser preenchido em todas as consultas, verifique!
O exame papanicolau/preventivo eh muito importante para a sua saude.
Na proxima consulta, pergunte se voce precisa realiza-lo.
Na gravidez, eh importante cuidar bem dos dentes e gengiva. Voce tem
direito a passar por consulta com o dentista na sua unidade de saude.
Nessa semana, o coracao e cerebro do nenem estao se formando. Os
comprimidos de acido folico ajudam nessa fase. Retire sua cartela na
unidade de saude.
Para o nenem crescer bem, voce precisa se alimentar pelo menos
quatro vezes por dia. De preferencia para comida caseira, e monte seu
prato com cores variadas.
No começo da gravidez, algumas mulheres perdem um pouco de
sangue pela vagina. Se voce tiver sangramento com colica, procure a
unidade de saude.
Voce tem direito a levar um acompanhante nas consultas de pre-natal.
Se for da sua vontade, sua companhia pode ficar com voce durante todo
o atendimento.
O cartao de pre-natal eh um documento importante, carregue sempre
com voce. Apresente-o em todas as consultas no pre-natal e na
maternidade.
Gravidez nao eh doenca, mas precisa de cuidados para sua saude e do
nenem. Mesmo estando bem, voce deve passar por consulta todos os
meses.
Alguns medicamentos podem fazer mal durante a gravidez. Se alguem
te sugerir um remedio, cheque com um profissional de saude antes de
tomar.
A maioria das mulheres tem gravidez e parto saudaveis. Um bom
acompanhamento pre-natal vai garantir a sua saude e do seu nenem.
Agora seu nenem tem o tamanho de uma uva. Talvez seus seios ja
tenham aumentado e voce precise de um numero maior de sutia para
evitar dores.
Embora o nenem ainda esteja pequeno, voce pode estar se sentindo
cansada e com sono. Isso eh normal. Fazer o nenem crescer eh um
trabalho duro!
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9

9

9

9
10
10
10
10
11

11
11
11
12
12

12

12
13
13
13

Eh seu direito receber gratuitamente os documentos: Cartao de PreNatal, Caderneta de Saude da Crianca, e Declaracao de Nascimento do
nenem.
Voce tem sentido tonturas? Tente nao ficar muitas horas sem se
alimentar. Procure comer um pouco de cada vez, mas varias vezes por
dia.
Os comprimidos de ferro e acido folico ajudam voce a ficar bem e seu
nenem a crescer. Retire sua cartela na unidade de saude. Eles sao
gratis.
A vacina anti-tetanica protege voce e seu nenem durante o parto e
nascimento. Na proxima consulta, pergunte se a sua vacinacao esta em
dia.
Seu nenem tem o tamanho de um morango. Os orgaos sexuais dele
estao se formando e logo serah possivel saber se eh menino ou menina!
O exame de urina eh muito importante. Certifique-se de que esse exame
seja realizado duas vezes: no inicio e no final da gravidez.
Os exames de sangue devem checar se voce tem anemia, sifilis e HIV.
Voce tambem deve receber a vacina anti-tetanica. Confira!
Beber bebidas alcoolicas faz mal para o seu nenem, ele pode nascer
fraco ou doente. Evite o consumo de alcool durante a gravidez.
Beba muita agua ao longo do dia, o ideal eh consumir oito copos dagua.
Alem de hidratar todo o corpo, a agua ajuda voce a eliminar toxinas e
impurezas.
Algumas mulheres sentem vontade de comer coisas estranhas, como
terra ou tijolo. Se voce tiver desejos desse tipo, conte para o profissional
de saude.
Voce esta perto do final do primeiro trimestre e seu nenem tem o
tamanho do seu dedo polegar. Logo os enjoos vao melhorar!
Se voce fumar na gravidez, o nenem pode nascer fraco e terah mais
chances de ficar doente. Na unidade de saude, voce pode conseguir
ajuda para parar de fumar.
Nao precisa mudar a sua atividade sexual por causa da gravidez.
Procure ajuda se sentir dor na barriga, na vagina ou tiver sangramento.
Ter um acompanhante durante as consultas e o atendimento para o
parto eh seu direito e te darah mais tranquilidade e confianca no
processo.
A partir de agora, ja serah possivel escutar o coracao do nenem com um
aparelho chamado sonar. Nas proximas consultas, avise que voce quer
ouvir!
Temos mensagens especiais para homens que vao ser pais. Se voce
quiser que o seu marido ou namorado receba mensagens do Prenacel,
escreva para 27317.
A natureza vai preparar seu corpo para o parto normal. O trabalho de
parto eh o unico sinal de que o nenem esta pronto para nascer.
O seu nenem ja tem o tamanho do seu dedo indicador! Ele chupa os
dedinhos dentro da barriga, e vai estar pronto para mamar assim que
nascer.
Converse com seu companheiro, uma amiga ou alguem da familia, para
que seja seu acompanhante durante o trabalho de parto e nascimento.
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14
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18

18

Caminhadas e outras atividades fisicas ajudam seu corpo a se preparar
para o parto e o nenem a se posicionar de cabeca para baixo. Tente
incluir em sua rotina.
O cabelo do nenem ja comecou a nascer. Nesta fase, o nenem cresce
muito rapido e agora ja consegue mexer o rosto: ele pode ate franzir as
sobrancelhas!
Bebidas alcoolicas podem prejudicar seu nenem. O ideal eh nao
consumir alcool. Prefira agua, sucos de frutas e chas.
Voce pode se preparar para o parto desde ja, buscando informacoes!
Mente e corpo devem trabalhar juntos para dar a luz um nenem
saudavel.
Em algumas situacoes, uma cesarea poderah ser necessaria. Se isso
acontecer, confie nos profissionais da maternidade. Vai dar tudo certo!
O seu nenem cabe na palma da sua mao. Ele ja tem unhas e
sobrancelhas. Ele ja se movimenta bastante e logo voce comecara a
sentir!
Se voce fuma, tente parar ou reduzir: o fumo pode prejudicar seu
nenem. Abra as janelas se sua casa fica cheia de fumaca dentro.
Agora que os enjoos diminuiram, eh normal sentir mais fome. Coma
frutas, verduras, arroz, feijao e alguma carne se voce conseguir.
Procure fazer alguma atividade fisica leve todos os dias. Alem de te dar
mais disposicao, isso te ajudara a controlar o peso.
Talvez seu nenem ja tenha encontrado seu primeiro brinquedo: o cordao
umbilical. Ele puxa, morde e chupa, e assim, tambem aprendera a
mamar.
Confira se voce realizou, pelo menos uma vez na gravidez, o exame
para toxoplasmose. O resultado deve estar no seu cartao de pre-natal.
Lave bem as suas maos sempre que chegar da rua, antes de preparar
suas refeicoes, depois de usar o banheiro e apos cuidar dos animais.
A gripe pode te deixar muito doente. Evite locais fechados e lave as
maos muitas vezes por dia. Tome a vacina da gripe!
Seu nenem esta do tamanho de uma pera, o corpo esta quase todo
formado e os principais sistemas funcionando. Ele vai crescer e
engordar muito!
O parto normal nao deixa a bexiga caida nem provoca perda de urina.
Faca exercicios de contracao da vagina e mantenha-a forte!
Se suas fezes estiverem endurecidas, aumente a quantidade de agua
que voce toma e coma mais frutas e verduras frescas.
Se voce tiver dor de cabeca, com fraqueza e tonturas, converse com o
profissional de saude do pre-natal. Eh importante verificar e prevenir a
anemia.
Voce tem direito a 6 consultas de pre-natal, no minimo. As consultas sao
mensais ate o oitavo mes. Depois, devem ser mais freqüentes.
O parto normal pode acontecer de forma mais confortavel para voce. No
pre-natal, converse sobre as intervencoes no parto e opcoes para alivio
da dor.
As vacinas indicadas durante a gravidez protegem voce e seu nenem
contra tetano e Hepatite B. Elas estao disponiveis nas unidades de
saude.
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Seu nenem ja tem os principais orgaos, incluindo o coracao, figado e
rins. Ele esta desenvolvendo a capacidade de sentir gosto na lingua!
Os exames para sifilis, hepatites e HIV/Aids sao importantes no pre-natal
e no parto. Seu parceiro tambem deve fazer os exames na unidade de
saude.
Outro importante exame para o parto eh o de toxoplasmose. Confira se
os resultados dos exames estao anotados em seu cartao de pre-natal.
Se voce tiver febre, vomito, sangramento ou dor ao urinar, deve procurar
a unidade de saude. Avise sua familia sobre esses sinais de alerta.
Voce ja esta na metade da gravidez! Seu nenem esta protegido dentro
do utero. A bolsa de agua o mantem aquecido e permite que se
movimente.
Sentindo falta de ar quando anda? Seu utero esta comecando a apertar
os pulmoes. Procure a unidade de saude se a falta de ar aumentar ou
incomodar muito.
ja ouviu falar que algumas mulheres recebem um pique/corte na vagina
durante o parto? Na internet, voce pode buscar informacoes sobre como
evitar esse corte.
Contrair os musculos da vagina como se estivesse prendendo e soltando
urina eh um otimo exercicio tambem para gravidas. Ajuda no parto e na
recuperacao.
Seu nenem pode ouvir a batida do seu coracao e outros sons do seu
corpo. Ele pode ouvir sua voz tambem: converse e cante para ele!
Em todas as consultas, observe se o profissional ouviu o coracao do
nenem, mediu seu utero e verificou sua pressao arterial. Sao exames
basicos e obrigatorios.
Para conhecer as escolhas do parto, procure informacoes sobre PLANO
DE PARTO. Monte o seu plano, e converse sobre ele com os
profissionais da maternidade.
Voce pode fazer muitas escolhas na hora do parto: quais intervencoes
medicas voce quer ou nao, como aliviar as dores, como ajudar a descida
e a saida do nenem.
Sao seus direitos garantidos em lei: ter estabilidade no emprego e
licenca-maternidade de 120 dias. O pai tem 5 dias de licencapaternidade.
Ter um nenem crescendo dentro de voce pode te deixar cansada.
Descanse sempre que puder. Peca para a familia ajudar nas tarefas.
Muitas mulheres acham que eh mais confortavel dar a luz agachadas,
sentadas ou de joelhos. Essas posicoes sao seguras e podem facilitar o
nascimento do nenem.
Se as tecnicas naturais de relaxamento nao forem suficientes para aliviar
a dor, voce podera optar por uma anestesia de parto.
A area ao redor dos mamilos pode ficar mais escura e suas mamas mais
pesadas. E o seu corpo se preparando para a amamentacao!
Quanto mais voce souber sobre o parto, melhor. Confira se existe um
grupo de gestantes na sua unidade de saude e participe!
Durante o trabalho de parto, voce pode andar, tomar banho e procurar
uma posicao confortavel para as contracoes. Massagens ajudam muito.
Seu nenem esta desenvolvendo a capacidade de sentir gosto. Ele estara
pronto para aproveitar seu leite. Eh o alimento perfeito ate os 6 meses!
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No parto, o acompanhante ajuda a garantir seus desejos e escolhas. E
voce se sentira mais segura. Eh seu direito ser atendida com respeito e
dignidade.
Se voce e seu nenem estiverem saudaveis, uma cesarea programada
aumenta varios riscos. E possivel ter parto normal sem sofrimento,
busque informacoes para isso.
E comum sentir uma queimacao na boca do estomago. Comidas
apimentadas ou oleosas podem piorar e um copo de leite pode aliviar.
Seu nenem esta ganhando peso. Essa gordura vai ajuda-lo a ficar
quentinho quando nascer. Voce pode ajuda-lo alimentando-se de forma
saudavel.
Eh seu direito: Conhecer os resultados dos exames realizados e ter
sempre seu cartao de pre-natal atualizado.
O seu nenem continua crescendo e com isso voce pode sentir
dificuldade de comer grandes refeicoes. Coma pequenas porcoes ao
longo do dia.
Seu nenem ja esta do tamanho de um mamao formosa! Ele esta
treinando os musculos do peito, assim vai estar pronto para respirar
quando nascer.
Na maternidade, converse sobre os procedimentos que poderao ser
realizados ou nao no parto normal: uso do chuveiro, corte na vagina,
posicao do parto.
Eh seu direito: Ter acompanhante na maternidade durante o trabalho de
parto, o nascimento, e apos o parto, ou seja, durante toda internacao.
O parto normal eh melhor para voce e seu nenem. Ter um
acompanhante na maternidade ajuda voce a se sentir mais segura e
relaxada. Eh o seu dia, aproveite!
Seu nenem dorme e ja tem sonhos! Observe todos os dias, e se ele nao
estiver se movimentando como de costume, procure a unidade de
saude.
Caminhar, tomar banho, receber massagens, buscar uma posicao mais
confortavel: voce pode sentir menos dor no trabalho de parto.
Niguem pode te obrigar a depilar ou fazer lavagem intestinal para dar a
luz. Essa decisao eh soh sua! Avise na maternidade sobre sua
preferencia.
Seu nenem precisa de muito ferro. Tente comer carne, feijoes, lentilhas,
grao de bico e tome seus comprimidos de ferro todos os dias.
O nenem reage ao seu movimento – ele pode se mover quando voce
troca de roupa! Agora, o nenem começa a acumular gordura no corpo e
vai ficar mais rechonchudo.
Converse sobre as mensagens do PRENACEL com a pessoa que vai te
acompanhar na maternidade. Quanto mais informacoes voces tiverem,
melhor para voce!
Sentindo muita sede e precisando urinar bastante? Conte ao pessoal da
unidade de saude. Eh preciso verificar e prevenir diabetes.
Eh seu direito: Obter explicacao e concordar ou nao com a realizacao de
procedimentos no pre-natal, trabalho de parto e nascimento.
Voce pode sentir o seu nenem reagir a luz e ao som. Todos os sentidos
ja estao desenvolvidos. O nenem percebe a luz, os sons, gosto e
cheiros.
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28
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30

31

31
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32

Alem do colo e carinho, a amamentacao tem muitas vantagens para seu
nenem: eh um alimento completo e evita diarreias, pneumonia e
alergias.
Confira se os resultados da Glicemia em jejum e GTT estao anotados
em seu cartao pre-natal. Sao exames importantes para o pre-natal e
parto.
Amamentar traz muitas vantagens para voce: diminui o risco de
hemorragia e anemia; ajuda a perder peso; e o leite esta sempre pronto
para o nenem!
Seu nenem pode abrir e fechar os olhos. De dentro do seu utero, ele
pode dizer se eh dia ou noite pela maneira que a luz muda.
Voce deve ter uma consulta de pre-natal em breve. Aproveite para pegar
mais comprimidos de ferro e acido folico.
Pes e maos costumam inchar um pouco durante a gravidez. Mas se o
inchaco aumentar e voce tiver dor de cabeca, procure a unidade de
saude.
Quando o trabalho de parto comecar, seu acompanhante pode ajudar
com massagens ou buscar uma agua para voce. ja decidiu quem vai
ficar com voce na maternidade?
No parto, procure pedir liberdade para caminhar, agachar, encontrar as
melhores posicoes para as contracoes e para o nascimento. Banho de
chuveiro tambem ajuda.
Se voce entrar em trabalho de parto antes da hora, pergunte sobre a
injecao de corticoide. Ela ajuda seu nenem respirar melhor se ele nascer
mais cedo.
A primeira fase do parto eh a mais demorada, e as contraçoes doem
menos. Ate completar 7 centimetros de dilatacao, procure andar,
conversar e se divertir.
A segunda fase do parto (final da dilatacao) eh mais rapida e as
contracoes sao mais fortes: escolha uma posicao confortavel, e
descanse entre as contracoes.
A terceira fase do parto (nascimento do nenem e saida da placenta)
tambem eh rapida e muito emocionante! Voce podera enfim conhecer
seu nenem!
O parto normal nao alarga a vagina nem atrapalha a vida sexual.
Exercicios de contracao preservam sua vagina forte. Experimente!
Um grupo de gestantes pode ser valioso para sua gravidez e parto. Voce
podera tirar duvidas com profissionais e trocar experiencias com outras
mulheres.
Lembre-se de que nao existe alta do pre-natal. Sua ultima consulta
devera ser 40 dias apos o parto, para escolher um metodo de
contracepcao.
Ter alguem com voce durante o parto vai deixa-la mais relaxada, e o
trabalho de parto pode ser mais rapido. Consiga um acompanhante!
Tenha planos de colocar seu nenem no peito logo depois que ele
nascer. Amamentar na primeira hora de vida eh melhor para voce e para
ele.
Logo apos o nascimento, mantenha o nenem aquecido, no seu colo e
em contato com seu corpo. Sera o primeiro contato de voces, aproveite
muito!
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Voce ja sentiu sua barriga ficar dura de repente? Sao as contracoes de
ensaio, que preparam seu corpo para o trabalho de parto. Seu corpo
esta ficando pronto!
Mulher ou homem tanto faz, desde que voce confie. Tenha um
acompanhante durante o trabalho de parto. Eh seu direito.
Seu nenem vai descer um pouco mais e encaixar na sua bacia. Isso vai
ajudar voce a respirar melhor, mas voce precisara fazer xixi mais vezes.
A dor do parto nao eh continua, ela chega devagar, vai aumentando e
depois termina. Voce tera alguns minutos de descanso entre as
contracoes:relaxe!
Se a bolsa d’agua romper, va para a unidade de saude. A saude do seu
nenem precisa ser avaliada. Tambem pode ser apenas um alarme falso.
Caibras podem lhe acordar durante a noite. Estique a perna e tente
relaxar. Procure tomar bastante liquidos, leite e comer bananas.
Voce ja conseguiu uma acompanhante para o parto? Combine com sua
acompanhante de colocar o nenem para mamar assim que nascer. Voce
vai adorar!
Aproveite as consultas de pre-natal para conversar sobre o plano de
parto e se informar sobre as praticas que favorecem o parto normal.
Inchaco subito nas maos, nos pes e no rosto pode ser um problema. Se
voce tiver isso, procure sua unidade de saude.
Para relaxar durante o trabalho de parto, experimente massagens e
banho quente. Descubra uma posicao confortavel para as contracoes.
Voce ja sabe em qual maternidade vai dar a luz? Descubra a melhor
maneira de chegar ate lah. Sua familia pode ajudar.
Seu corpo eh perfeito e se prepara para o parto: nao precisa ficar
deitada, em jejum, com soro na veia e remedio para aumentar as
contracoes.
Na proxima consulta de pre-natal, converse sobre o parto e tire todas as
suas duvidas sobre procedimentos, alivio da dor e acompanhante.
A dor das contracoes do parto nao eh uma dor por motivo de doenca:
significa saude e o poder da mulher de dar a luz. Seu corpo sabe parir!
Ter acompanhante, liberdade para andar e encontrar posicao
confortavel, usar o chuveiro, tomar liquidos: seus direitos no trabalho de
parto!
Se voce tiver uma perda de liquidos ou sangue, procure a maternidade.
Voce e seu nenem precisam de avaliacao.
Converse com o profissional de saude sobre o momento ideal de ir para
a maternidade. Ele vai te explicar sobre contraçoes fortes, regulares, a
cada 3-5 minutos.
Na maternidade, avise a equipe que voce nao deseja receber um pique
na vagina. Seu corpo estarah pronto para o nascimento do nenem.
Confie!
Muco na sua calcinha, parecido com clara de ovo, branco ou cor de
rosa, eh sinal de que o trabalho de parto vai comecar nos proximos dias.
Quando seu nenem nascer, limpe a regiao do umbigo com alcool 70 e
deixe descoberto para secar. Nao ponha nada no umbigo ateh ele cair.
O primeiro leite que sai do seu peito eh muito especial para o nenem
recem-nascido. Avise que voce quer amamentar na primeira hora de
vida: eh seu direito.
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Informe que voce prefere evitar o remedio no soro para aumentar as
contracoes e o pique na vagina; somente se for muito necessario.
Eh normal ficar preocupada com o parto tao proximo. Mas voce nao
precisa fazer tudo sozinha. Seu acompanhante pode ajudar muito.
Observe os movimentos do seu nenem. Se eles diminuirem ou pararem,
procure a maternidade. Seu nenem precisa ser avaliado.
Seu nenem ja pode escutar e enxergar. O trabalho de parto eh o sinal de
que ele esta pronto para nascer. Ele podera mamar assim que nascer.
O parto normal nao deixa sua vagina larga, nem faz sua bexiga cair. Se
voces estiverem saudaveis, a cesarea traz mais riscos para voce e seu
nenem.
Depois de uma hora sentindo contracoes fortes, que vem a cada 5
minutos, eh sinal de que o trabalho de parto comecou. Procure a
maternidade.
Seja gentil com o pessoal da maternidade, mas deixe claro que
episiotomia ou pique apenas se muito necessario!
Converse tambem sobre o uso do remedio OCITOCINA no soro. Se
preferir, negocie para usar somente se muito necessario.
Depois do parto voce terah um sangramento parecido com uma grande
menstruacao. Amamentar ajuda a parar o sangramento.
Se depois da alta da maternidade seu sangramento estiver volumoso,
com mau cheiro ou voce tiver febre, volte para ser atendida na
maternidade.
Se por esta semana voce ainda nao tiver entrado em trabalho de parto,
procure a maternidade ou unidade de saude para avaliacao.
Tome liquidos (agua, sucos e chas) durante o trabalho de parto, pois ele
pode durar algumas horas e voce precisa de energia.
Eh seu direito ficar com o nenem depois que ele nascer. O melhor
cuidado para um recem-nascido saudavel eh receber o carinho e o leite
da mae.
Ateh 6 meses de vida, o nenem que mama no peito nao precisa de
sucos, chas ou outros alimentos. O leite materno eh o melhor para seu
nenem.
A nossa jornada em conjunto termina agora. Desejamos a voce e a sua
familia a melhor sorte do mundo.
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Anexo 5 - Materiais de divulgação do PRENACEL
Modelo do cartaz afixado nas Unidades Intervenção
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Modelo do marcador de página entregue as gestantes elegíveis das Unidades
Intervenção

102

