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Que pensem quan ens diuen:
anticoncepció en el puerperi



1.
Introducció



“
L'anticoncepció, contracepció o control de la 
natalitat és qualsevol mètode utilitzat per 

prevenir una gestació no desitjada..

Organització Mundial de la Salut



Números

Inici RRSS

Matronas Prof. 2018; 19 (3) : 96-103



Números

45-49 dies

25-27 dies



Gran importància



Importància contracepció

Millorar 
salut 

materna

Millorar 
salut 

perinatal

Reduir
periòde

intergenèsic

Control 
de la 

natalitat 



És molt important 
INDIVIDUALITZAR
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2.
Mètodes



Mètodes per iniciar inmediatament després del part
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No hormonal
▧ DIU coure

▧ Prese rva t iu

▧ MELA

▧ Diafrag m a  i cap utxó

▧ Mètod es na tura ls

Com b ina t
▧ Píld ora

▧ Peg a t

▧ Anell vag ina l

Prog estag en
▧ Píld ora

▧ Im p lant  sub d è rm ic

▧ In jectab le s

▧ DIU horm ona l



Mètodes per iniciar entre els 21 I els 28 dies
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No hormonal
▧ DIU coure

▧ Prese rva t iu

▧ MELA

▧ Diafrag m a  i cap utxó

▧ Mètod es na tua ls

Com b ina t
▧ Píld ora

▧ Peg a t

▧ Anell vag ina l

Prog estag en
▧ Píld ora

▧ Im p lant  sub d è rm ic

▧ In jectab le s

▧ DIU horm ona l



Mètodes per iniciar a partir de les 6 setmanes
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No hormonal
▧ DIU coure

▧ Prese rva t iu

▧ MELA

▧ Diafrag m a  i cap utxó

▧ Mètod es na tura ls

Com b ina t
▧ Píld ora

▧ Peg a t

▧ Anell vag ina l

Prog estag en
▧ Píld ora

▧ Im p lant  sub d è rm ic

▧ In jectab le s

▧ DIU horm ona l



Estarà embarasada?
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▧ No presenta signes i símptomes

▧ No ha tingut RRSS

▧ Ha utilitzat un mètode

▧ Està dins dels primers 7 dies de 
menstruació

▧ MELA + amenorrea + <6 mesos



A mode de resum

Prese
rvatiu MELA Diaf + 

caput
natur

als
DIU 
Cu

Oral
gesta
gen

Impla
nt

DIU 
horm
onal

Inject
able

Comb
inat 
oral

Pegat Anell

< 48 
hores

Entre 
21 i 
28 

dies

> 6 
setma

nes

16



A mode de resum

L'anticoncepció en el post part té 
una gran importància

La dona hauria de rebre 
informació el més aviat possible 
sobre els mètodes anticonceptius

El professional sanitari ha de 
oferir tots els mètodes possibles

La dona és la màxima 
responsable per escollir 
l'anticonceptiu que més s'adeq üi 
a ella

La dona ha de ser coneixedora 
dels possibles efectes secundaris
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Moltes gràcies!
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SlidesCarnival icons are editable 
shapes . 

This means that you can:
● Resize  them  without  losing  

q ua lity.
● Chang e  fill co lor and  op acity.

Isn’t  tha t  n ice? :)

Exam p les:
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