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RESUMO 

Zaratini, FS. Impacto do uso de tecnologia móvel no planejamento familiar no período pós-

parto: um estudo aleatorizado e controlado. 2020. 82 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 

Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

 

Objetivos: Avaliar se o recebimento de Short Message Service (SMS) sobre saúde sexual e 

reprodutiva (SSR) altera o uso de métodos anticoncepcionais (MAC) e de contraceptivos 

reversíveis de longa ação (LARCs) em 24-30 semanas do parto. Além disso, este estudo 

pretende avaliar se a escolha contraceptiva feita logo após o parto foi contemplada até 24-30 

semanas do parto e a satisfação tardia em relação às mensagens recebidas no puerpério. 

Métodos: Trata-se de um estudo piloto aninhado a um ensaio clínico controlado e aleatorizado 

por conglomerados formados por unidades básicas de saúde, nas quais as puérperas receberam 

atenção puerperal de rotina. O grupo SMS consistiu de puérperas que receberam SMS sobre 

SSR nas primeiras oito semanas após o parto, além do cuidado puerperal de rotina. O grupo 

controle recebeu apenas o cuidado puerperal de rotina. Os dados foram colhidos em entrevista 

domiciliar face-face realizada 24-30 semanas após o parto.' O desfecho primário foi a 

frequência de uso de MAC e LARCs. Os desfechos secundários foram a concordância entre o 

contraceptivo em uso e o desejado após o parto e a satisfação em 24 a 30 semanas do parto 

avaliada por questionário específico em relação às mensagens recebidas. Resultados: Foram 

avaliadas 413 mulheres, sendo 88 do grupo SMS (9,1% de perda amostral) e 325 do controle 

(11,7% de perda amostral). Os grupos não apresentaram diferença nas características 

sociodemográficas, com exceção da situação conjugal e classe socioeconômica. Havia maior 

frequência de mulheres com parceiros no grupo SMS que no controle (SMS: 94,3% vs. 

Controle: 85,8%, p = 0,03) e de mulheres da classe A/B no grupo controle que no SMS (SMS: 

17,5% vs. Controle: 30,4%, p = 0,02). Não houve diferença entre os grupos em relação ao uso 

de MAC em 24-30 semanas após o parto (SMS: 94,3% vs Controle: 93,9%, p = 0,87). Apesar 



 
 

 
 

de não ter apresentado diferença significativa, o grupo SMS apresentou uma frequência de uso 

de LARC 61,5% maior que o grupo controle (SMS: 8,4% vs Controle: 5,2%, p = 0,16). O 

coeficiente de concordância do MAC desejado na maternidade e o usado em 24-30 semanas 

após o parto foi de 40% para o grupo SMS e de 30% para o grupo controle. Em ambos os 

grupos, as mulheres que desejavam injetáveis foram as que mais obtiveram o MAC desejado 

após o parto. Já as que desejavam LARC e laqueadura foram as que menos obtiveram o MAC 

desejado. Em ambos os grupos, os injetáveis receberam mais mulheres migrantes de outros 

métodos A maioria das mulheres do grupo SMS (96.6%) consideraram muito boa ou boa a 

qualidade dos SMS. Conclusão: O recebimento de SMS sobre SSR no puerpério não aumentou 

a frequência do uso de MAC e LARCs entre 24-30 semanas após o parto. Houve alta satisfação 

em relação aos SMS. A escolha contraceptiva após o parto não foi contemplada em ambos os 

grupos, sendo que as mulheres que desejavam LARCs e laqueadura foram as que menos 

conseguiram os métodos. Estudos envolvendo a obtenção de LARCs são necessários. 

 

Palavras chaves: 1. Anticoncepção. 2. Período pós-parto. 3.Tecnologia móvel. 4. Mensagem 

de texto. 5. Contracepção reversível de longo prazo. 
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ABSTRACT 

Zaratini, FS. Impact of the M-health technology use on family planning in the postpartum 

period: a randomized controlled trial. 2020. 82 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 

Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

 

Objectives: To assess whether a mobile phone short text messaging service (SMS) program 

increases the frequency of contraceptive use among postpartum women at 24-30 weeks of 

delivery. Methods: In this pilot study nested within a cluster-randomized controlled trial, 20 

primary Health Care Units (PHCUs) were randomized into 2 study arms: intervention or control 

group. Women of intervention PHCUs received routine postpartum care with a set of SMS 

about contraceptive methods twice a week for 8 weeks after delivery (SMS group). In control 

PHCUs, women received only routine postpartum care (control group). At 24-30 weeks of 

delivery, a face-to-face interview was conducted at participants’ home. The primary outcome 

was the self-reported rate of contraceptive use measured at 24-30 weeks of delivery. Secondary 

outcomes included self-reported rate of long-acting reversible contraceptives (LARCs) use; 

concordance between intention to use and current use of contraceptive methods; and satisfaction 

with SMS received. Chi-square test and Kappa agreement coefficient were used to analyze the 

outcomes. Results: At 24-30 weeks after delivery, 325 postpartum women of the control group 

and 88 postpartum women of the SMS group were interviewed. Sociodemographic and 

reproductive characteristics were similar between the groups, except for socioeconomic status 

and marital status. The rate of contraceptive use among postpartum women were high in both 

groups, without difference between them (SMS: 94.3% vs Control: 93.9%, p=0.87). Although 

LARC use did not differ among groups, SMS group was 61.5% more likely to use LARCs than 

the Control group (SMS: 8.4% vs Control: 5.2%, p=0.16). The agreement coefficients between 

the intended contraceptive method at the delivery and the contraceptive method currently in use 

were low for both groups; only 11.8% and 20.9% of postpartum women who intended to use 

LARCs, were using these methods at 24-30 weeks after delivery. In the SMS groups, 

postpartum women reported to be satisfied with the content and amount of SMS received. 

Conclusion: Add a SMS program delivering information about contraceptive methods to the 

routine postpartum care did not improve the rates of contraceptive and LARC use. Postpartum 

women have access to contraceptive methods, however, the agreement between their 

contraceptive intention to use and use at 24-30 weeks postpartum is low, especially for LARC. 

 



 
 

 
 

Key Words: 1. Contraception, 2. Postpartum, 3. M-health, 4.  Short Message Service, 5. Long-

Acting Reversible Contraception 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, cerca de 55% dos nascimentos não foram planejados (1), o que reflete um 

aumento substancial em 10 anos na taxa de gestação não planejada anteriormente reportada (2), 

apesar de serem estudos com metodologias diferentes. Isto reflete no aumento de complicações 

associadas à gestação não planejada, tais como, abortos inseguros, partos prematuros, baixo 

peso do Recém-Nascido (RN), pouca adesão ao acompanhamento pré-natal, baixo índice de 

aleitamento materno no primeiro ano de vida, alterações psicológicas negativas no pós-parto e 

elevação da taxa de mortalidade materna e neonatal (3–7). 

Nos países em desenvolvimento, o difícil acesso aos serviços de saúde e a baixa adesão ao 

uso de métodos contraceptivos são as principais causas de gestações não planejadas (8). Nestes 

casos, a contracepção eficaz no período pós-parto contribui para a redução das taxas de 

mortalidade materna e infantil e na redução das necessidades contraceptivas não atendidas (9). 

Estudo publicado em 2012 com 1800 homens e mulheres solteiros dos Estados Unidos da 

América (EUA) mostrou que a medida que o conhecimento sobre métodos contraceptivos 

aumenta, a probabilidade de ocorrência de sexo desprotegido diminui e aumenta o uso de 

métodos reversíveis hormonais e os de longa ação (10). Mais da metade das gestações não 

planejadas resultam do uso incorreto de métodos contraceptivos e descontinuação de 

contraceptivos eficazes (8,9). O conhecimento sobre métodos contraceptivos é especialmente 

baixo em grupos de alto risco para gestação não planejada, incluindo minorias e adultos jovens. 

Mulheres interessadas em evitar a gestação podem ser incapazes de fazê-lo, quando lhes faltam 

conhecimento básico sobre segurança, eficácia ou uso de diferentes métodos contraceptivos 

(11,12).  

Além do acesso aos serviços de saúde, outro ponto importante é o tipo de método que a 

população tem acesso. Um estudo mostrou que em adolescentes americanas que usavam 
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métodos contraceptivos reversíveis de longa ação (LARCs – acrônimo em inglês de Long-

Acting Reversible Contraceptives, consagrado o uso desse acrônimo em diversas línguas), como 

o Dispositivo Intrauterino (DIU) e o implante, houve redução de mais de 75% da taxa de 

gestação não planejada, pois a eficácia destes métodos não depende da motivação frequente da 

usuária, do coito ou de adesão ao método (3).  

O planejamento familiar no Brasil baseia-se principalmente em métodos de curta ação e em 

métodos cirúrgicos. Menos de 2% das mulheres usuárias de métodos contraceptivos usam 

LARCs (2). No Reino Unido, onde 16,2% das gestações não são planejadas, o contraceptivo 

oral ainda é o método contraceptivo mais utilizado (47% das mulheres em todas as faixas 

etárias), mas tem ocorrido um crescimento do uso de LARCs, o qual é usado por 31% de todas 

as mulheres atendidas no serviço de Saúde Sexual e Reprodutiva (13,14). 

Além do fornecimento de métodos contraceptivos, é sabido que a melhora da educação geral 

e em saúde reprodutiva reduz as taxas de gestação não planejada, especialmente em 

adolescentes (15). Além da educação formal em escolas, há outras formas de educação em 

saúde que podem ser desenvolvidas no âmbito do serviço de saúde. A utilização de recursos 

tecnologicamente simples tem se mostrado uma excelente estratégia de informação em saúde, 

trazendo grandes benefícios à população. As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), 

por exemplo, são um conjunto de ferramentas eletrônicas e informáticas que permitem 

construir, armazenar, processar e transmitir informação (dados, imagens, áudios, vídeo) (16). 

Uma destas ferramentas é o uso do telefone celular. O uso de telefonia celular está cada vez 

mais popular, sendo que dois terços da população do mundo possuem um telefone celular (17), 

no qual pode ser usado o serviço de mensagens curtas, chamadas de Short Message Service 

(SMS), para enviar e receber mensagens de saúde em qualquer lugar e momento a partir de um 

telefone móvel ou de um computador para um ou vários celulares simultaneamente (18). O uso 

deste tipo de tecnologia pode estabelecer um canal de comunicação suplementar entre o serviço 



24 
 

 
 

de saúde e suas usuárias, enviando orientações e informações através de telefones móveis, 

podendo reduzir o absenteísmo nos serviços de saúde, estimular o uso de contraceptivos entre 

as não usuárias, aumentar a adesão ao método contraceptivo, e/ou encorajar a busca de soluções 

para efeitos adversos associados aos contraceptivos (19). 

O uso de SMS em intervenções em saúde tem mostrado resultados positivos sobre uso de 

contraceptivos orais e planejamento familiar em alguns estudos, enquanto outros não 

mostraram mudanças na frequência de uso de contraceptivos ou da aderência aos contraceptivos 

orais (19,20). Assim, a efetividade do uso de SMS no campo de planejamento familiar depende 

da população de estudo, do acesso aos serviços de saúde, do objetivo do estudo (p. ex., aumento 

da prevalência de uso dos contraceptivos depende da prevalência inicial do uso de 

contraceptivos no local de coleta), do nível educacional e do conteúdo das mensagens.  

Um momento de necessidades contraceptivas não atendidas é o puerpério. Em um estudo 

envolvendo 21 países em desenvolvimento, 61% das mulheres apresentavam necessidades não 

atendidas em contracepção pós-parto (21). O uso de SMS poderia contribuir para melhoria deste 

cenário. Os estudos de uso de SMS no pós-parto avaliaram o comparecimento na consulta de 

pós-parto, a testagem de vírus de imunodeficiência humana (HIV - sigla em inglês de Human 

Inmunodeficiency Virus) do neonato, a monitorização da pressão arterial após a alta hospitalar, 

a promoção de aleitamento materno exclusivo, a perda de peso após o parto, a vacinação para 

papilomavirus humano (HPV – sigla em inglês de  Human Papilloma Vírus) e o uso de 

contraceptivos (21–26).  

Com relação aos estudos de uso de celulares para atingir necessidades de contracepção no 

pós-parto, foram encontrados quatro estudos que avaliaram desfechos de contracepção no pós-

parto (26–29). O primeiro estudo demostrou um aumento das taxas de comparecimento à 

consulta puerperal e uso de métodos contraceptivos no pós-parto enviando SMS como lembrete 

da consulta puerperal e chamada telefônica em caso de desistência (27). O segundo estudo 
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mostrou que as participantes do grupo que receberam ligação telefônica após o parto tiveram 

aumento do uso de métodos contraceptivos e de LARCs (26). O terceiro estudo que enviava 

mensagens eletrônicas (via Whatsapp) mostrou aumento de uso de contraceptivos no pós-parto 

e promoveu o dobro de uso de LARCs no grupo que recebeu mensagens (28). O estudo mais 

recente  não mostrou um aumento não significativo no uso de contraceptivos entre os grupos 

que receberam SMS por 12 semanas após o parto (29) 

Assim, considerando que existem poucos estudos envolvendo o uso de SMS no puerpério 

para atingir as necessidades não atendidas de contracepção, seria interessante avaliar se o envio 

de SMS sobre saúde reprodutiva no pós-parto poderia alterar a frequência de uso de métodos 

contraceptivos em geral e de LARCs no pós-parto. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar se um conjunto de SMS sobre saúde sexual e reprodutiva no período pós-parto tem 

efeito a longo prazo sobre o uso de contraceptivos. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Comparar se há diferença na frequência de uso de contraceptivos em 24-30 semanas 

do parto entre o grupo que recebeu o conjunto de SMS sobre saúde sexual e reprodutiva 

no pós-parto e o grupo controle (objetivo primário); 

b)  Comparar se há diferença na frequência de uso de LARCs ação em 24-30 semanas do 

parto entre o grupo que recebeu o conjunto de SMS sobre saúde sexual e reprodutiva 

no pós-parto e o grupo controle (objetivo secundário); 

c) Avaliar se a escolha contraceptiva feita logo após o parto foi contemplada em 24-30 

semanas do parto nos grupos SMS e controle (objetivo secundário); 

d) Avaliar a satisfação tardia do grupo SMS em relação às mensagens que recebeu por 

oito semanas após o parto (objetivo secundário).  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 DESENHO E LOCAL DO ESTUDO 

Trata-se de um estudo piloto aninhado a um ensaio clínico controlado e aleatorizado por 

conglomerados (PRENACEL- Acrônimo para Pré-natal no seu Celular) que avaliou o impacto 

do uso de SMS durante o período pré-natal (ANEXO 2). Os conglomerados foram formados 

por Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Ribeirão Preto – São Paulo, pertencentes ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) brasileiro, nas quais as mulheres recebem a atenção pré-natal e pós-

natal.  

Este piloto avaliou o efeito tardio (24 a 30 semanas do parto) do envio de SMS nas oito 

primeiras semanas após o parto sobre variáveis de saúde sexual reprodutivas.  

O estudo foi 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 Sumarezinho sob o número 971.458 (ANEXO 

1).  

3.2 POPULAÇÃO DE ESTUDO 

A população deste estudo é proveniente do estudo PRENACEL, publicado previamente 

(ANEXO 2). Em resumo, no referido estudo foram incluídas gestantes com idade ≥ 18 anos, 

com idade gestacional ≤ 20 semanas no período de abril a junho de 2015, que estavam 

recebendo atenção pré-natal padrão nas 20 UBSs selecionadas para o estudo. Estas mulheres 

foram entrevistadas na maternidade, após o parto.  

Para este piloto, a mulher deveria ter sido entrevistada na maternidade, no período de agosto 

de 2015 a março de 2016, e pertencer ao grupo PRENACEL (grupo que recebeu SMS e pré-

natal de rotina) ou ao grupo controle (grupo que recebeu apenas o pré-natal de rotina). 

http://ensaiosclinicos.gov.br/rg/RBR-54zf73/
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Adicionalmente, para as mulheres que pertenceram ao grupo PRENACEL, era necessário ter 

recebido e lido os SMS durante a gestação e aceitar receber SMS sobre planejamento 

reprodutivo por oito semanas após o parto. Para ambos os grupos, foram critérios de exclusão 

a recusa de entrevista domiciliar em 24-30 semanas após o parto (declarada antecipadamente 

ou no momento de entrevista). Todas as participantes assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A). 

3.3 INTERVENÇÃO E CONTROLE 

A intervenção consistiu no envio de um pacote de mensagens, tipo SMS, nas primeiras oito 

semanas após o parto. As mensagens utilizadas foram adaptadas das mensagens de pós-parto 

do programa  Mobile Alliance for Maternal Action (MAMA) desenvolvido pela m-Health 

Alliance (30). Além do pacote de SMS, as mulheres receberam atenção puerperal de rotina. A 

adaptação das mensagens do programa MAMA no período pós-parto objetivou identificar 

temas e conteúdo que deveriam ser traduzidos, ajustados ou excluídos para o Brasil. Em 

seguida, foi realizada a tradução e revisão do conteúdo em português. Foram selecionadas 25 

mensagens com conteúdo gerais sobre saúde sexual e reprodutiva. Estas mensagens foram 

submetidas à avaliação de um painel com cinco especialistas externos 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 propostas. Após a 

revisão dos especialistas, foram realizadas modificações tendo em conta as sugestões dos 

mesmos. A seguinte etapa foi a validação das mensagens em três grupos focais em três UBS 

que não faziam parte do estudo. Estes grupos focais foram realizados com agentes comunitários 

de saúde e com gestantes para avaliar a adequação da linguagem das mensagens. A última etapa 

foi a revisão final das mensagens, definindo 14 SMS que seriam enviados uma a duas vezes por 

semana durante as primeiras oito semanas após o parto (APÊNDICE B). 
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Caso as mulheres originárias do grupo PRENACEL aceitassem participar do recebimento 

de SMS no puerpério, o envio de SMS iniciava-se a partir do 4º dia após o parto. A descrição 

do sistema de envio de SMS foi publicado previamente (31). Este grupo, derivado do grupo 

PRENACEL durante a gestação, foi chamado de grupo SMS.  

As mulheres do grupo controle pertenceram ao grupo controle no estudo PRENACEL e, 

neste estudo piloto, receberam apenas a atenção puerperal de rotina. 

3.4 DESFECHOS  

O desfecho primário deste estudo foi a frequência de uso de método anticonceptivo (MAC) 

em 24-30 semanas do parto. Já os desfechos secundários foram a frequência de uso de LARCs 

em 24-30 semanas do parto, a concordância entre o contraceptivo elegido logo após o parto e o 

em uso em 24-30 semanas do parto e a satisfação tardia do grupo SMS em relação às mensagens 

recebidas.  

3.5 COLETA DE DADOS 

Para este estudo, uma parte dos dados originou-se da coleta nas maternidades públicas de 

Ribeirão Preto, de agosto de 2015 a março de 2016, por ocasião do estudo PRENACEL. Esta 

coleta foi feita em formulários de papel, logo após o parto e englobava dados do prontuário 

hospitalar e eletrônico, dados do cartão do pré-natal e entrevista com a puérpera. Essas 

entrevistas foram realizadas por entrevistadoras treinadas que realizaram visitas diárias nas 

maternidades para identificar puérperas que tinham realizado o pré-natal nas UBS incluídas no 

estudo. A entrevista foi face a face, com a maioria das questões fechadas. Foram coletados 

dados do histórico reprodutivo, dados sociodemográficos, conhecimento e uso de MAC, entre 

outros.  
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Já a coleta de 24-30 semanas após o parto ocorreu nas residências das mulheres pertencentes 

ao grupo SMS e controle. Esta coleta começou em fevereiro de 2016 e terminou em setembro 

de 2016, sendo feita em tablets usando formulário do sistema eletrônico REDCap (Record 

Electronic Data Capture) (32) por entrevistadoras treinadas. As entrevistadoras não eram 

responsáveis pelo cuidado de saúde das mulheres e nem faziam parte do grupo de 

pesquisadores. Estas entrevistas foram face a face, com a maioria das questões fechadas 

(APÊNDICE C). Apesar das mulheres saberem que seriam entrevistadas com 24-30 semanas 

do parto, o dia não era marcado previamente. Foram coletados dados sobre uso de MAC, 

amamentação, entre outros dados relacionados à saúde sexual e reprodutiva, além da satisfação 

com os SMS recebidos. 

Como controle de qualidade, as entrevistas eram revisadas semanalmente pelas 

coordenadoras do campo de estudo (JACS e FSZ). Além disto, foi feita a confirmação telefônica 

da realização da entrevista em uma amostra aleatória de 10% das participantes deste estudo.  

3.6 TAMANHO AMOSTRAL 

O cálculo amostral foi feito para o desfecho principal do estudo PRENACEL, que avaliou 

se o envio de um pacote de SMS para gestantes durante o pré-natal aumentava a adesão aos 

cuidados preconizados durante este período. Detalhes do cálculo amostral realizado estão 

descritos na publicação do estudo principal (33). Assim, para este estudo piloto a amostra já era 

fixa, sendo 368 mulheres do grupo controle e 97 do grupo SMS. 

3.7 ALEATORIZAÇÃO E CEGAMENTO 

Foram escolhidas as 20 UBS com a maior quantidade de gestantes de 2013, segundo dados 

fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto. Cada UBS constituiu um 

conglomerado.  
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A aleatorização dos conglomerados foi realizada para o estudo principal por um dos 

pesquisadores (LOC) em duas etapas. A primeira foi a formação de dois grupos balanceados de 

conglomerados (UBS) 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) da população atendida por cada UBS. Foi realizada uma série de 

sorteios alocando as UBS 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 definidas as UBS que receberiam a intervenção (SMS) e as 

controles (que não receberiam nenhuma intervenção) através de sorteio usando a função de 

aleatorização do software Microsoft Excel 2013© (Microsoft, Redmond, WA, USA). 

Por ser um estudo aleatorizado por conglomerados, não houve cegamento entre as 

entrevistadoras e entrevistadas.  

3.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA E DATA FALTANTES 

Para avaliar o efeito do pacote de SMS no puerpério e comparar os grupos de estudo foi 

utilizado o teste de Qui-quadrado para as variáveis qualitativas. A satisfação relacionada às 

mensagens foi avaliada de forma descritiva.  

Para avaliar a concordância entre o MAC desejado após o parto e o utilizado em 24 semanas 

do parto, foi usado o coeficiente de concordância de Kappa simples. O coeficiente foi 

apresentado juntamente com os intervalos de confiança (IC) 95%. Além disso foi avaliada a 

porcentagem de mulheres que migraram dos métodos contraceptivos que desejavam na 

entrevista da maternidade para a pílula e os injetáveis na entrevista de 24 a 30 semanas após o 

parto. 
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Foi feita análise por protocolo, ou seja, mulheres que receberam SMS por 8 semanas, leram 

o conteúdo e realizaram a entrevista de 24-30 semanas compuseram a amostra do grupo SMS, 

uma vez que a perda neste grupo foi pequena (9,1%). Foram analisados os dados das mulheres 

do grupo controle que completaram a entrevista de 24 - 30 semanas.  

Foram consideradas perdas de participantes quando a mulher não era localizada após três 

tentativas de visita domiciliar/contato telefônico.  

O nível de significância adotado foi de 5%. Foi utilizado o software SAS versão 9.3 (SAS 

Institute Inc., Cary, NC, EUA) para a realização dos cálculos. 

  



35 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

  



36 
 

 
 

4. RESULTADOS 

 

Figura 1– Fluxograma do estudo. 

 

 

Foram coletados dados na maternidade de 440 mulheres do grupo de controle e 116 do grupo 

PRENACEL (grupo SMS neste estudo). Das 440 do grupo de controle, 44 recusaram a 

entrevista na maternidade, no grupo PRENACEL não houve recusas de entrevistas. Das 396 

entrevistas do grupo controle realizadas na maternidade, foram excluídas 28 durante a coleta de 

dados na 12ª semana no pós-parto. Das potenciais 368 entrevistas domiciliares planejadas para 

o grupo controle de 24-30 semanas, 43 não foram realizadas. Assim, foram realizadas 325 

entrevistas do grupo controle em 24-30 semanas após o parto (11,7% de perda). Das 116 

mulheres do grupo PRENACEL, foram excluídas seis mulheres. Das potenciais 110 mulheres 

do grupo SMS, 13 foram excluídas durante a coleta de dados na 12ª semana no pós-parto. Entre 

as 97 mulheres que receberam SMS no pós-parto, 88 foram entrevistadas entre 24 a 30 semanas 

pós-parto (9,1% de perda) (Figura 1).  

Com exceção da situação conjugal (maior porcentagem de parceiros no grupo SMS) e da 

classe social (maior porcentagem de mulheres da classe A/B no grupo controle), os grupos não 



37 
 

 
 

apresentaram diferença nas demais características sociodemográficas. A maior parte das 

mulheres (55,2%) tinham entre 25 e 39 anos, eram predominantemente pardas/pretas (59,6%), 

com parceiro (87,7%), entre 10 e 12 anos de estudo (58,6%), com trabalho remunerado (54,6%) 

e pertencentes à classe média (62%) (classe sócio econômica C) (Tabela 1). 

 

*Obtido pelo teste Qui quadrado. 

1: Branca, oriental/amarela, indígena; 2: Casada, mora junto, solteira com namorado, separada/divorciada com 

namorado, viúva com namorado. 3: Solteira, separada/divorciada, viúva. 4: Renda mensal média das classes A 

(>20 salários mínimos), B (> 10 e  20 salários mínimos), C (> 4 e  10 salários mínimos), D (> 2 e  4 salários 

mínimos) e E ( 2 salários mínimos). 

 

Com relação aos dados de saúde sexual e reprodutiva, não houve diferença entre os grupos. 

A maioria das mulheres (63,3%) apresentaram 1 a 2 gravidezes anteriores, sendo que 79,9% 

nunca tiveram nenhum aborto. Quase um quarto das mulheres (23,5%) engravidaram em 

vigência de uso de contraceptivos, sendo que 76,3% destas estavam fazendo uso de pílula. No 

sexto mês após o parto, 90,1% haviam retomado as relações sexuais e 88,7% referiram sentir 

Tabela 1 - Características sociodemográficas dos grupos de estudo. 

 Total SMS Controle p* 

 n (%) n (%) n (%) 

Idade (anos)    0,53 

18-24 172 (41,6) 32 (36,4) 140 (43,1)  

25-39 228 (55,2) 53 (60,2) 175 (53,8)  

≥ 40  13 (3,1) 3 (3,4) 10 (3,1)  

Raça    0,26 

Preta/parda 246 (59,6) 57 (64,8) 189 (58,2)  

Outras1 167 (40,4) 31 (35,2) 136 (41,8)  

Situação conjugal     0,03 

Tem parceiro² 362 (87,7) 83 (94,3) 279 (85,8)  

Não tem parceiro³ 51 (12,3) 5 (5,7) 46 (14,2)  

Escolaridade (anos)    0,47 

0-9 144 (34,9) 32 (36,4) 112 (34,5)  

10-12  242 (58,6) 48 (54,6) 194 (59,7)  

≥ 13 27 (6,5) 8 (9,1) 19 (5,8)  

Trabalho remunerado    0,20 

Sim  224 (54,6) 42 (48,3) 182 (56,0)  

Não 188 (45,6) 45 (51,7) 143 (44,0)  

Classe social4    0,02 

A/B 103 (27,6) 14 (17,5) 89 (30,4)  

C 231 (62,0) 60 (75,0) 171 (58,4)  

D/E 39 (10,5) 6 (7,5) 33 (11,3)  
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prazer nas relações sexuais. Em relação ao aleitamento materno a maioria das mulheres (70,2%) 

estavam amamentando entre 24 a 30 semanas pós-parto, sendo que 63,7% referiram que 

realizaram amamentação exclusiva por 4 a 6 meses. A maioria das mulheres (69%) referiram o 

desejo de não mais terem filhos e 93,9% da amostra total estavam fazendo uso de algum MAC, 

sendo o injetável o método mais usado. Do total de mulheres do estudo, 57,4% referiram que o 

momento apropriado para receberem informações sobre MAC seria durante a gravidez e 

internação pós-parto. A maior parte das mulheres adquiriam os MACs nos serviços públicos de 

saúde (Tabela 2).  

Tabela 2- Características de saúde sexual e reprodutiva dos grupos de estudo 

 Total SMS Controle p* 

 n (%) n (%) n (%)  

Número de gestações    0,85 

1-2 261 (63,3) 55 (62,5) 206 (63,6)  

≥3 151 (36,7)  33 (37,5) 118 (36,4)  

Número de abortos    0,92 

0  330 (79,9) 70 (79,5) 260 (80,0)  

≥ 1 83 (20,1) 18 (20,5) 65 (20,0)  

Uso de MAC¹no momento da 

gravidez 

   

0,93 

Sim 97 (23,5) 21 (23,9) 76 (23,4)  

Não/ Não sabe 316 (76,5) 67 (76,1) 249 (76,6)  

Tipo de MAC usado momento 

da gravidez 

  

 

0,85 

Pílula 74 (76,3) 17 (81,0) 57 (75,0)  

LARC² 2 (2,1) 0 (0,0) 2 (2,6)  

Injeção 12 (12,4) 2 (9,5) 10 (13,2)  

Preservativo/ Outros² 9 (9,3) 2 (9,5) 7 (9,2)  

Retorno às relações sexuais    0,92 

Sim 372 (90,1) 79 (89,8) 293 (90,2)  

Não 41 (9,9) 9 (10,2) 32 (9,8)  

Início das relações sexuais 

(dias em relação a entrevista)  

   0,56 

≤90 29 (8,0) 5 (6,4) 24 (8,5)  

91-180 333 (92,0) 73 (93,6) 260 (91,5)  

Prazer nas relações sexuais     0,56 

Sempre/ Maioria das vezes 336 (88,7) 73 (89,0) 263 (88,6)  

Às vezes/ Raramente/ Nunca 43 (11,3) 9 (11,0) 34 (11,4)  

Amamentação atual    0,75 

Sim 290 (70,2) 63 (71,6) 227 (69,8)  

Não 123 (29,8) 25 (28,4) 98 (30,2)  

“Conclusão” 
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 Total SMS Controle p* 

 n (%) n (%) n (%)  

     

Amamentação exclusiva 

(meses) 

   0,46 

0 - 3  150 (36,3) 29 (32,9) 121 (37,2)  

4 - 6 263 (63,7) 59 (67,1) 204 (62,8)  

Pretende ter mais filhos    0,09 

Sim 84 (20,3) 21 (23,9) 63 (19,4)  

Não 285 (69,0) 53 (60,2) 232 (71,4)  

Não sabe 44 (10,7) 14 (15,9) 30 (9,2)  

Uso de MAC atual    0,87 

Sim 388 (93,9) 83 (94,3) 305 (93,9)  

Não  25 (6,1) 5 (5,7) 20 (6,2)  

Tipo de MAC em uso atual    0,16 

Pílula 99 (25,5) 19 (22,9) 80 (26,2)  

Injeção 210 (54,1) 50 (60,2) 160 (52,5)  

LARC 23 (5,9) 7 (8,4) 16 (5,2)  

Laqueadura/Vasectomia 17 (4,4) 4 (4,8) 13 (4,3)  

Preservativo / Outros³ 39 (10,1) 3 (3,6) 36 (11,8)  

Tempo de uso do MAC atual 

(meses) 

   

0,92 

 3  66 (17,2) 14 (16,9) 52 (17,3)  

> 3  317 (82,8) 69 (83,1) 248 (82,7)  

Satisfação com o MAC atual    0,88 

Sim 324 (84,8) 70 (85,4) 254 (84,7)  

Não 58 (15,2) 12 (14,6) 46 (15,3)  

Deveria ter recebido mais 

informações sobre MAC  

   0,75 

Sim 48 (11,7) 15 (17,1) 33 (10,2)  

Não 364 (88,3) 73 (82,9) 291 (89,8)  

Momento apropriado para 

receber informações de MAC  

   

 

0,70 

Na gravidez/ Parto 27 (57,4) 8 (53,3) 19 (59,4)  

Consulta pós-parto 20 (42,5) 7 (46,7) 13 (40,6)  

Local de aquisição do MAC    0,84 

Comprando na farmácia 93 (24,7) 19 (22,9)  74 (25,3)   

Solicitando nos serviços de 

saúde 272 (72,3) 61 (73,5)  211 (72,0)  

 

Alguém deu pra você/ Outras 

fontes 11 (2,9) 3 (3,6)  8 (2,7)  

 

*Obtido pelo teste Qui-quadrado. 1: MAC Método contraceptivo; 2:LARC: contraceptivo reversíveis de longa 

ação (implantes e dispositivos intrauterinos); 3:Diafragma, tabelinha, coito interrompido, LAM.  

 

As taxas de uso de MAC em 24 – 30 semanas pós-parto foram altas em ambos os grupos, 

sendo 94,3% e 93,9 % nos grupos SMS e controle, respectivamente. Apesar de não ter 

apresentado diferença estatística significante, o grupo SMS apresentou uma frequência de uso 
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de LARC 61,5% maior que o grupo controle (SMS: 8,4% vs. Controle: 5,2%, p=0,16) (Figura 

2) 

 
SMS: Short Message Service, LARC: Long acting reversible contraceptives (contraceptivos reversíveis de longa 

ação). Não houve diferença entre os grupos para estas variáveis (p>0.05) 

 

Figura 2 - Efeito do recebimento de SMS na frequência de LARC e de uso de contraceptivo 

 
 

O coeficiente de concordância do MAC desejado na maternidade e o usado em 24-30 

semanas após o parto foi de 40% para o grupo SMS (Kappa = 0,40, IC 95%: 0,24-0,55) e de 

30% para o grupo controle (Kappa = 0,30, IC 95%: 0,22-0,39). Em ambos os grupos, as 

mulheres que desejavam injetáveis foram as que mais estavam em uso do MAC desejado na 

entrevista da maternidade. Já as que desejavam LARC e laqueadura foram as que tiveram menor 

frequência do uso do MAC desejado. Em ambos os grupos, os injetáveis receberam mais 

mulheres migrantes de outros métodos (Figura 3).  
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LARC: Long acting reversible contraceptives (contraceptivos reversíveis de longa ação, implantes e dispositivos 

intrauterinos), Outros: (preservativo, diafragma, tabelinha, coito). 

 

Figura 3 - Porcentagem das mulheres que estão usando o método desejado no momento do parto 

ou que migraram para os injetáveis e pílula 

 

A maioria das mulheres do grupo SMS (96,6%) consideraram muito boa e boa a qualidade 

do serviço prestado através das mensagens recebidas no puerpério; 97,7% estavam satisfeitas 

em relação ao número de mensagens recebidas, 95,5% das mulheres consideraram que o 
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conteúdo das mensagens as deixaram mais confortáveis para esclarecer dúvidas e 86,4% 

avaliaram como importantes as mensagens recebidas sobre MAC. Os serviços de saúde e os 

profissionais de saúde foram os principais influenciadores para escolha do MAC para 56,6% 

das mulheres. Quase a totalidade (98,9%) das mulheres não perceberam falta de informações 

nas mensagens recebidas e 100% participariam novamente do estudo (Tabela 3). 

 

Tabela 3- Avaliação da satisfação e impacto das mensagens recebidas no puerpério. 

Domínio  n (%) 

Satisfação em relação a qualidade do serviço prestado  
Muito bom/ Bom 85 (96,6) 

Satisfatório  3 (3,4) 

Em relação à quantidade de mensagens sobre MAC  

Satisfeita  86 (97,7) 

Mais ou menos satisfeita 2 (2,3) 

SMS deixaram a mulher mais confortável para esclarecer 

dúvidas 

 

Sim 

N 

84 (95,5) 

Não / Não sabe 4 (4,5) 

Avaliação das informações recebidas sobre MAC  

Muito importantes 76 (86,4) 

Moderadamente importantes 9 (10,2) 

Pouco/ Não foram importantes 3 (3,3) 

O que influenciou na escolha do MAC   

Experiência própria 27 (32,5) 

Amigos e familiares 
 

5 (6,0) 

Serviço de saúde/ profissionais 

PRENACEL 

47 (56,6) 

SMS 4 (4,8) 

Percepção de informação faltante  

Sim 1 (1,1) 

Não 87 (98,9) 

Participaria novamente do estudo 88 (100,0) 
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5. DISCUSSÃO 
 

Este estudo mostrou que o recebimento de SMS sobre saúde sexual e reprodutiva nas oito 

primeiras semanas pós-parto não aumentou de forma significativa a frequência de uso de MAC 

nem de LARCs entre 24-30 semanas após o parto. No entanto, o grupo SMS apresentou 61% 

mais usuárias de LARCs que o grupo controle, sem diferença significativa pelo pequeno 

número de usuárias de LARC. Não houve concordância entre o MAC desejado na maternidade 

logo após o parto e o utilizado em 24-30 semanas pós-parto, especialmente entre as mulheres 

que desejavam LARCs e laqueadura. Mais de 90% das mulheres do grupo SMS demonstraram 

satisfação com as mensagens recebidas após o parto. 

O fato do recebimento de SMS não ter sido capaz de aumentar a frequência de uso de 

MAC no pós-parto pode ser explicado pela alta prevalência de uso de MAC em nosso estudo. 

Um estudo, que avaliou as necessidades em planejamento familiar em 21 países em 

desenvolvimento, mostrou que a frequência de uso de MAC nos primeiros dois anos pós-parto 

variou de 7 a 67% (21). Um estudo populacional americano mostrou que 20,8% das mulheres 

com partos há menos de seis meses não estavam em uso de nenhum método contraceptivo (34). 

Atribuímos a alta prevalência de uso de contraceptivo em nosso estudo à prescrição de métodos 

contraceptivos logo após o parto e agendamento de consulta puerperal para todas mulheres que 

tiveram parto em maternidades públicas. Desta forma, o uso de MAC no período pós-parto não 

é uma necessidade não atendida em nossa cidade que demande o uso de SMS como 

complemento assistencial. Em locais com baixa prevalência de uso de MAC, o impacto do 

recebimento de SMS pode ter resultados diferentes dos nossos. 

Na revisão da literatura foi encontrado apenas um estudo aleatorizado e controlado que 

utilizou SMS para aumentar a taxa de uso de contracepção no pós-parto. Este estudo incluiu 

300 mulheres aleatorizadas para receber SMS unidirecionais ou SMS bidirecionais ou para 

serem do grupo controle (não recebimento de SMS) durante 12 semanas após o parto sobre 
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amamentação e contracepção. Os resultados mostraram altas taxas de uso de MAC nos grupos 

que receberam SMS uni ou bidirecionais (83% em ambos os grupos) em 24 semanas após o 

parto, sem apresentar diferenças significativas em relação ao grupo controle (77%). O uso de 

LARC também foi semelhante entre os grupos, sendo a sua prevalência de 11% entre as usuárias 

de MAC (29). Apesar de nossos resultados terem sidos semelhantes a esse estudo, a 

aleatorização por conglomerados do nosso estudo é mais apropriada que por blocos empregada 

no estudo citado, pois evita a contaminação entre os grupos. Além disso, o estudo de Unger et 

al. não descreve como foram desenvolvidas as mensagens o que dificulta sua comparação com 

outros estudos. 

Apesar da prevalência do uso de LARC ser baixa em nosso estudo, ela foi superior, em 

ambos os grupos, à encontrada em nosso país que é de 2% (35). O baixo uso de LARC em 

nosso país deve-se a diversas barreiras como falta de informação entre profissionais e mulheres, 

falta de profissionais treinados para a inserção e manejo desses métodos e falta de 

disponibilidade de alguns LARCs no sistema público de saúde (35). O baixo uso de LARCs 

pode explicar o paradoxo de altas taxas de gestações não planejadas (1) apesar das altas taxas 

de uso de MAC (35). 

O baixo acesso ao uso de LARCs pode explicar a falta de concordância entre o desejo de 

uso de LARC logo após o parto e seu uso atendido em 24-30 semanas após o parto. A falta de 

acesso ao LARC por puérperas no Brasil foi mostrada em um estudo prévio que entrevistou 

face a face 264 mulheres logo após o parto para identificar a preferência de contraceptivos que 

desejariam usar em seis meses após o parto. Aos 6 meses pós-parto, essas mulheres foram 

entrevistadas por telefone e constatou-se que apenas 28,9% estavam em uso do método 

pretendido logo após o parto. Assim como em nosso estudo, o injetável trimestral foi o método 

que apresentou maior concordância entre o desejo no pós-parto imediato e o uso em seis meses 

do parto. Já entre as mulheres que desejavam o uso do DIU, nenhuma obteve o método até o 
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sexto mês após o parto (36). Uma revisão sistemática mostrou que a taxa de prevalência de uso 

contraceptivos modernos, em regiões em desenvolvimento, durante o período pós-parto foi de 

41,2% e a prevalência de necessidades não atendidas neste período foi de 48,5%. Semelhante 

aos nossos dados os contraceptivos mais usados foram os injetáveis e as pílulas (37). No 

entanto, verificamos também o baixo uso de LARCs em países desenvolvidos, onde um estudo 

de coorte prospectivo realizado no Texas, entrevistou por telefone mulheres logo após o parto 

e, posteriormente, aos 3 e 6 meses do parto, avaliando se a preferência de métodos 

contraceptivos logo após o parto foi atendida nos demais momentos. Esse estudo demonstrou 

que um terço das mulheres que preferiram o uso de LARC e esterilização não foram 

contempladas e estavam usando métodos menos eficazes como preservativo e coito 

interrompido. Um dado interessante nesse estudo foi que um dos hospitais participantes oferecia 

inserção de LARC no pós-parto imediato e 36% das mulheres que tiverem o parto nesse hospital 

aproveitaram essa opção, mostrando que o oferecimento de LARC no pós-parto imediato 

aumenta o acesso a esses métodos para mulheres interessadas (38)  

O número de SMS e o tempo de exposição ao recebimento de SMS podem ter influenciado 

nossos resultados, limitando o interesse das mulheres pelo conteúdo dos SMS no pós-parto e 

interferindo em sua efetividade. Um estudo, que avaliou o interesse das gestantes em receber 

SMS no pós-parto, mostrou que a duração ideal de tempo para receber SMS no pós-parto foi 

de três a cinco meses (38%), seguido do período de até dois meses (25%). A frequência 

preferida foi de uma vez por semana (39) o que contemplamos em nosso estudo. No entanto, 

somando o tempo recebimento de SMS no pós-parto de nosso estudo piloto ao tempo de 

recebimento de SMS durante a gestação do ensaio clínico randomizado, o tempo total de 

recebimento de SMS pode ter sido excessivo, levando a um menor interesse pelos SMS após o 

parto. Apesar desta possibilidade, a satisfação com o recebimento de SMS no pós-parto foi da 

totalidade das mulheres que receberam SMS e participariam novamente do estudo. Outra 
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limitação pode ser o conteúdo do SMS, que pode não ter sido compreendido adequadamente 

pelas participantes. Apesar de termos tomado todos os cuidados para a adaptação dos SMS, a 

verificação do entendimento do conteúdo pelas participantes pode ser uma estratégia adicional 

para aumentar a segurança de que o SMS foi de fato lido e compreendido.  

Como pontos positivos de nosso estudo consideramos o fato de ter a maior amostragem 

apesar de ser um estudo piloto, e de aleatorizado por conglomerados ao invés da aleatorização 

individual o que reduz a chance de contaminação de informações entre os grupos. Apesar desses 

pontos positivos os nossos resultados devem ser avaliados tendo em vista algumas limitações. 

A variável escolhida como objetivo principal não era uma necessidade não atendida no 

puerpério, no entanto não tínhamos nenhum estudo brasileiro ou local que mostrasse quais eram 

as necessidades não atendidas no pós-parto. Assim os resultados contribuíram para eleger o 

desejo de uso de LARC como uma necessidade não atendida a ser comtemplada em futuros 

estudos. Outra limitação seria o fato que não verificamos se as pacientes entenderam os 

conteúdos das mensagens recebidas. 

O principal aprendizado que este estudo piloto demonstrou foi a importância de se conhecer 

quais variáveis se pretende mudar com a estratégia de envio de SMS. Não conhecíamos quais 

eram as necessidades não atendidas no pós-parto e, apenas com a realização desse estudo piloto, 

identificamos que o acesso aos LARCs deveria ser a variável principal e não a prevalência de 

uso de contraceptivos em geral.  
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6. CONCLUSÃO 

 

Apesar da alta satisfação com o conteúdo das mensagens expressada pelas participantes, 

o recebimento de um conjunto de mensagens via SMS sobre saúde sexual e reprodutiva 

enviadas no período pós-parto não modificou a prevalência no efeito do uso de contraceptivos 

em 24-30 semanas após o parto. Da mesma forma, a frequência do uso de LARCs não foi 

diferente entre o grupo que recebeu as mensagens de SMS e o grupo controle. Além disso, 

verificamos que a escolha contraceptiva feita logo após o parto não foi contemplada em 24-30 

semanas pós-parto, especialmente para o uso de LARCs e laqueadura.  

O uso de tecnologias com o envio de mensagens pode ser uma ferramenta importante 

para melhorar os desfechos sobre saúde sexual e reprodutiva no pós-parto,  mas precisamos 

conhecer as necessidades não atendidas da população estudada Nosso estudo permitiu 

identificar que o uso de LARC deve ser a variável contemplada em futuros estudos de envio de 

SMS no pós- 
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ANEXO 1 - Aprovação do Comitê de Ética 
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ANEXO 2 – Artigo - PRENACEL – a mHealth messaging system to complement 

antenatal care: a cluster randomized trial. 
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APÊNDICE A– Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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APÊNDICE B. Mensagens do programa PRENACEL planejamento reprodutivo 

 

 

Conteúdo mensagens 

1- Converse com seu parceiro sobre o intervalo para ter o proximo filho. Se puder 

compartilhe com ele estas mensagens sobre os metodos anticoncepcionais. 

2- Evitar uma gravidez tao cedo significa que voce esta sendo uma mae responsavel, isto 

representa saúde para voce pro nenem e sua familia. 

3- Seu leite materno eh muito importante! Mantenha a amamentaçao como de costume, pois 

usar um anticoncepcional nao afeta a quantidade de leite que voce produz. 

4- Voce precisa dar de mamar cada vez que o nenem queira, converse com o pessoa l no 

posto de saúde se voce tiver alguma duvida de amamentaçao. 

5-Voce ja ouviu falar em planejamento familiar? Se puder converse com seu parceiro juntos 

podem ir a unidade de saude e se informar melhor. 

6- Nao perca a consulta de revisão do parto no posto! Eh muito importante. Pois, eh nesta 

consulta que voce pode escolher seu anticoncepcional. 

7-Experimentou um metodo anticoncepcional e nao deu certo? Voce pode experimentar 

outro, ha muitos métodos confiaveis para escolher. Pergunte no posto de saude. 

8-Somente as preservativo previnem a gravidez e doenças sexualmente transmissiveis, 

mantenha sempre um estoque pronto. Sao gratuitas e uma excelente opçao. 

9-Nao espere a menstruaçao voltar para iniciar o uso de um metodo anticoncepcional. 

Lembre-se que voce tem o direito de obte-lo na unidade de saúde. 

10-Alguns anticoncepcionais podem parar sua menstruaçao. Isso não vai prejudica-la. Voce 

poderá engravidar depois de parar de uso o metodo. 

11-Metodos para nao engravidar nao afetam sua capacidade de ter filhos no futuro (exeto 

laqueadura). Voce pode engravidar quando parar de usa-los. 

12-Se apos o uso do anticoncepcional voce precisar mudar o metodo ou tiver duvida, procure 

o profissional de saúde. Eles podem ajuda-la com outro metodo. 

13-Eh bom pelo dois anos entre os nascimentos de seus filhos. Use o método 

anticoncepcional ate voce estar pronta para outro filho. 

14-Aproveite seu neném ajude-o no seu desenvolvimento e aprendizado. Desejamos tudo de 

melhor para voce e sua família esta eh a sua ultima mensagem. Boa sorte! 
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