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Introdução: Reconhecido como um método eficaz para o planejamento familiar, o
Método de Ovulação Billings, ainda pouco conhecido e utilizado,  compreende em
uma técnica natural de observação e acompanhamento das sensações e modificações
que ocorrem no muco vaginal. Através do autorregistro diário a mulher consegue
monitorar sua fertilidade, exigindo dela disciplina e auto-observação. O método serve
como indicador do estado da saúde ginecológica e possibilita que as mulheres sintam
uma satisfação de estar em harmonia com o próprio corpo. Esta harmonia proporciona
a mulher a olhar para si e observar as modificações do corpo tomando consciência de
potenciais antes desconhecidos. Objetivo: A pesquisa buscou investigar se a prática do
Método de Ovulação Billings promove autoconhecimento na mulher, baseando-se na
teoria da personalidade de Carl Rogers. Destaca-se temas como o Self, Tendência
Atualizante, Valorização Organísmica, Congruência e Incongruência, para discutir a
teoria com a prática das usuárias do método. Metodologia: Utilizou-se a pesquisa
descritiva e de levantamento. Para o tratamento de dados aplicou-se a Análise de
Conteúdo. O instrumento adotado foi a entrevista semiestruturada. Vale ressaltar que
os dados coletados ainda estão em processo de análise. A amostragem foi não
probabilística do tipo por conveniência. Participaram da pesquisa dez mulheres acima
de 18 anos, casadas, que residem na região metropolitana do Vale do Aço - MG, que
praticam o Método de Ovulação Billings há pelo menos seis meses, seguindo todas as
regras propostas pelo método e estejam saudáveis ginecologicamente. Resultados:
Pesquisas anteriores mostram que vários fatores estão associados à baixa utilização do
método natural, dentre os principais motivos estão: a falta de informações sobre o
método e a falta de conhecimento sobre sua porcentagem de acertos, e a pouca
divulgação realizada pelos médicos e outros profissionais da área da saúde. Dentre os
dados já analisados, constatou-se que a utilização do Método de Ovulação Billings
possibilitou a autopercepção das variações do corpo, do ciclo menstrual, melhor
compreensão sobre a fertilidade e contribuiu de maneira significativa para o
relacionamento conjugal. Surgem algumas inseguranças ao iniciar a prática do método,
porém com um tempo de utilização e regularidade na execução das regras, as mulheres
sentiram-se seguras e satisfeitas em aplicá-lo. Os relatos de autoconhecimento
consequentes da utilização do MOB estão destacados na pesquisa, por proporcionar a
saúde e a responsabilização da usuária em todo o processo. Na teoria de personalidade
de Carl Roger as participantes ao praticarem o método adquiriram novas experiências
no seu campo experiencial. Ao conhecerem coisas novas sobre seu corpo, sua saúde
reprodutiva, suas emoções e humores, houve a atualização do self, no qual o
autoconceito da usuária é mudado devido a novas experiências do self. Conclusão:
Após a finalização da análise dos dados, espera-se que as praticantes do Método de
Ovulação Billings experimentem por meio da auto-observação, o autoconhecimento
corporal. E espera-se também, identificar conceitos como a valorização do organismo
e congruência, na prática das usuárias do método.
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