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O Método Billings consiste num método confiável e natural de regulação da fertilidade; é um
sistema incomparável de planejamento natural da família que proporciona às mulheres um
indicador simples de sua fertilidade, um sinal que elas próprias podem reconhecer — o muco
cervical — e leva ao autoconhecimento e ao domínio da própria fertilidade. Ao usar o método,
você e seu companheiro saberão com confiança se você está fértil ou infértil num determinado
dia, e então serão capazes de decidir quando ter relação sexual, de acordo com o que
desejam: evitar ou conseguir uma gravidez. O Método Billings é aplicável a todas as fases da
vida reprodutiva, seja o ciclo menstrual regular seja irregular, é fácil de aprender e ensinar, e
tem uma propagação natural de mãe para filha e de mulher para mulher. Desde 1968, quando o
Método Billings foi ensinado pela primeira vez fora da Austrália, estabeleceu-se um treinamento
oficial em mais de cem países, através de esforços de muitos instrutores da Austrália e de
outras partes do mundo.

Raising children with a social conscience has never been easier thanks to Natalie Silverstein's
brilliant and comprehensive book. As a working mother with three small children, I had been
searching for ways to incorporate service in our busy family's life in meaningful and practical
ways. Now I pick up Simple Acts and within minutes, I've been inspired to plan a birthday party
with purpose, bring more meaning to the holidays and to incorporate special acts of kindness
into our daily lives. This is a must-read for anyone wishing to foster empathy in their children in
this ME, ME, ME, technology-centered environment. --Elyssa Friedland Author, The Floating
FeldmansGot five minutes? Then your family can begin making a difference! Simple Acts offers
a highly accessible compilation of fun, simple ideas that empower families to weave service to
others into their hectic lives. Caring about others and the greater good should be part of every
child s early life lessons. Silverstein's how-to guide makes it easy for any family to start building a
better world, while teaching their children the value of generosity, kindness, and community
engagement. --Executive Director, Doing Good Together™Simple Acts is a MUST HAVE book
for every family looking to raise the next generation of kind-hearted citizens. This guide not only
provides endless inspiration and resources for families to get involved in giving back, the "how",
but it also gives them the "why" something many people struggle to understand in today's world.
From "Playdates with Purpose" to "Taking Service on the Road", this book suggests a wide
range of activities that busy families can engage in to truly make giving back not only fun, but a
central theme in their lives. As a social entrepreneur whose "do good" business is focused on
teaching kids about being kind & doing good in the world, this book will be one of the first that I
recommend to families really looking to make the world a better place.Misty Castañeda,
Founder & Cultivator of Purpose, For Purpose KidsTeaching young children to be socially



conscious, community oriented, and eager to volunteer seems like a daunting task, especially
for busy families with children of varying ages. Simple Acts: The Busy Family's Guide to Giving
Back by Natalie Silverstein brings busy parents practical, easy-to-do ideas, to involve the whole
family in volunteering and helping others in the community. As thoroughly 'user-friendly' in
organization and presentation as it is 'real world practical' and effective, Simple Acts is very
highly recommended for community library Parenting instructional reference collections. --James
A. Cox Editor-in-Chief, Midwest Book Review --This text refers to the paperback edition.From the
Back CoverTake a fresh approach to community service and giving back. Teaching young
children to be socially conscious, community-oriented, and eager to volunteer seems like a
daunting task, especially for busy families with children of varying ages. Simple Acts brings busy
parents practical, easy-to-do ideas to involve the whole family in volunteering and helping others
in the community.With step-by-step instructions, you'll learn:The proven value of service in
raising compassionate childrenHow to choose community-service options that are right for your
familyIdeas for integrating volunteering and service into your already-busy scheduleWays to
help your children experience the deep satisfaction of helping othersFull of advice, tips, and real-
life stories; this fun, easy-to-use guide helps parents and children of all ages incorporate hands-
on community service experiences into their daily lives. You're never too young -or too old- to
start giving back!--This text refers to the paperback edition.About the AuthorNatalie Silverstein,
MPH, is the volunteer coordinator of Doing Good Together? in New York City. She is a frequent
presenter to parents, faculty, students, and community groups and is a contributor to parenting
blog mommypoppins.com. She holds a Master's Degree in Public Health from Yale University.
She and her family regularly make time to volunteer in their community.--This text refers to the
paperback edition.Read more
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Para John

AgradecimentosGostaria de agradecer às seguintes pessoas:Ao meu marido John, que iniciou
o desafio de encontrar um método confiável, simples e natural para controle da fertilidade que
pudesse ser oferecido às pessoas em todo o mundo. Ele fez desse estudo o trabalho de sua
vida para espalhar seu conhecimento através do que originalmente se chamava Método de
Ovulação, mas que eventualmente passou a ser conhecido como Método de Ovulação Billings
ou Método Billings, até sua morte, em 2007.Ao frei Maurice Catarinich, que, por sua
perseverança e questionamento analítico, foi responsável em grande parte pelo
desenvolvimento inicial do Método. Seu jeito gentil e sábio de aconselhar, principalmente no
campo da infertilidade, foi incalculável.Ao estimado professor James B. Brown, que, durante
décadas de muita dedicação, proporcionou o monitoramento hormonal da observação do muco



cervical em mulheres. Ele realizou 850.000 análises hormonais que continham as observações
de mulheres em todas as circunstâncias.Ao professor Henry G. Burger, que, trabalhando com o
professor Brown, estabeleceu as correlações hormonais com o sintoma Ápice e o começo da
fase fértil, chegando à conclusão da evidência inquestionável da validade do Método.Ao
professor Erik Odeblad (Suécia), pela permissão para incluir sua pesquisa sobre a descoberta
do muco e sua relevante contribuição para o nosso conhecimento do papel do muco cervical na
seleção dos espermatozoides, bem como sua sobrevivência e transporte.Aos milhares de
instrutores pelo mundo, de todas as raças e crenças, que, vendo os benefícios do Método, são
fiéis em preservar sua teoria, sendo incansáveis no seu ensino. Gostaria de agradecer, de
forma particular, a todos os instrutores australianos, alguns dos quais se têm envolvido nessa
causa por mais de trinta anos. Muitos têm treinado instrutores do Método em outros países, e
alguns têm-nos acompanhado, há mais de dez anos, em visitas à China ou outros
países.Durante esse período, o aprimoramento para ensinar técnicas tem-se desenvolvido,
principalmente, devido à visão e atividade de Marie Marshell, de Melbourne; mudanças que, de
forma entusiasmada, foram adotadas e aplicadas por muitos outros para disseminar esse
trabalho. É impossível nomear individualmente todos aqueles que têm auxiliado na continuação
desse trabalho, entre eles muitos médicos, cientistas, missionários e outros assessores,
incluindo casais usuários do Método.Aos benfeitores financeiros, sem os quais nós não
poderíamos ter viajado tão extensivamente nem auxiliar na criação de centros de treinamento,
particularmente nos países em desenvolvimento.Ao nosso Comitê de Treinamento, que tem a
tarefa essencial de monitorar os materiais de ensino, cuidar do treinamento mundial de
instrutores, fornecer cursos para os profissionais de saúde, promoção e publicidade – bem
como ensinar a todos que pedirem. Seus serviços são majoritariamente não remunerados,
exceto na moeda da gratidão.A Anne O’Donovan, cujo conceito claro do livro original foi
alcançado por um cuidado meticuloso e cuja generosidade permitiu que o livro chegasse a
alguns países com dificuldades de publicação. Sou grata ao seu olhar cuidadoso para com esta
edição do livro, que é destinada a uma nova geração de mulheres e casais, cujos próprios pais,
muitas vezes, compraram o livro original.À Dra. Ann Westmore, por seu bom humor, paciência e
habilidade em escrever o livro original. A Sarah Dawson que trabalhou comigo na produção de
uma nova versão do livro até sua morte trágica e inesperada. A Sandy Cull, que criou a capa, e
a Nikki Townsend, que projetou o texto.Um agradecimento e especial estima a Marie Marshell,
pela dedicação a esta nona edição de forma tão hábil. A Marian Corkill, professora renomada,
pelo tempo que passou com Marie pesquisando. A essas duas mulheres todo o meu apreço e
agradecimento pelo papel que têm desempenhado em preservar a essência deste livro.

PrefácioDesde o surgimento deste livro, há mais de três décadas, o Método Billings vem
desfrutando de grande aceitação, não só entre o público geral, mas também nos meios
científicos, onde os estudos de pesquisa do professor James B. Brown, de Melbourne,
Austrália, e do professor Erik Odeblad, de Umea, Suécia, têm tido um impacto impressionante.



O autoconhecimento da mulher através das anotações de um gráfico diário, com o sinal do
muco da fertilidade, está se tornando reconhecido pelos médicos como uma ferramenta
diagnóstica valiosa.O reconhecimento dos padrões férteis do muco cervical e dos padrões
inférteis de fluxo são exclusivos do Método Billings. Investigações científicas e conhecimentos
ao longo de décadas subsequentes têm comprovado que as regras do Método se mantêm
inalteradas. Meu marido, Dr. John Billings, um neurologista trabalhando em Melbourne, e
respondendo a um convite do reverendo Maurice Catarinich, primeiro começou a pesquisa por
um método confiável e natural de regulação da fertilidade, em 1953, através da investigação
dos insucessos no Método do Ritmo. Ele descobriu que o muco cervical, já mencionado na
literatura médica por mais de cem anos, era um indicador significativo da fertilidade. John
Billings reconheceu que um marcador biológico para a fertilidade deveria ser encontrado. Algo
que deveria ser fácil para qualquer mulher utilizar e ser aplicado em todas as circunstâncias, se
ela estivesse fértil ou não. A descoberta sobre o significado do muco deu a ele a resposta.Meu
próprio envolvimento na pesquisa e ensino do método começou em 1966, quando rapidamente
se tornou claro que a forma mais eficiente de passar o conhecimento seria com uma mulher
ensinando a outra. A sensação do muco cervical na vulva é familiar às instrutoras, embora
homens que ensinem o método também possam, de forma indireta, avaliar as observações e
sensações do muco cervical que fornece a chave para o método. Contudo, algumas mulheres
acham difícil conversar abertamente sobre isso com um instrutor.Inicialmente, as regras foram
criadas por John Billings com a ajuda de casais que mantinham anotações diárias, mais tarde
constatadas por meio do monitor hormonal do professor Brown. O professor Odeblad, após
quase meio século de pesquisa sobre a estrutura e função do muco cervical, explicou os
padrões de muco e sua importância em relação à função do espermatozoide e à concepção,
proporcionando, assim, uma confirmação adicional. O Ápice (da fertilidade) foi definido e
nomeado. A explicação de Odeblad sobre o papel da cérvix na produção normal de fluxos,
associada com as condições tais como a amamentação, e sua relação com os padrões dos
hormônios ovarianos, confirmou o conceito da natureza imutável do Padrão Básico de
Infertilidade que Brown demonstrara pelos níveis hormonais, que se mantinham inalterados ao
longo deste tempo de infertilidade pré-ovulatória.O Monitor de Hormônios Ovarianos do
professor Brown foi o auge do estudo de toda uma vida sobre a função ovariana e provou ser
um valioso complemento ao Método, por assegurar às mulheres e aos seus médicos uma
habilidade ao interpretarem a mudança em seus padrões de muco de fertilidade, e identificarem
o tempo de máxima fertilidade e ovulação. Também mostrou que a mulher pode identificar um
padrão que não muda indicando infertilidade. Algumas anormalidades também podem ser
identificadas, sugerindo necessidade de investigação médica.Desde 1968, quando o método
foi ensinado pela primeira vez, por um convite, fora da Austrália, estabeleceu-se um
treinamento oficial em mais de cem países, através de esforços de muitos instrutores da
Austrália e outras partes do mundo. O programa para o treinamento de instrutores, as
instruções passadas a cada casal e conferências internacionais resultaram em um crescimento



considerável de conhecimento, enquanto extensivas pesquisas científicas são bem-sucedidas
e continuam a validar esta atividade. Os métodos de ensino vêm-se tornando mais simples:
analfabetismo não é barreira para ensinar ou aprender o Método.Estudos do Método Billings na
China, Índia, Indonésia e África, entre pessoas instruídas e analfabetas e de diferentes religiões
– hindu, muçulmana ou cristã – ou sem qualquer religião, têm revelado a eficácia do método em
mais de 99 por cento quando as regras são seguidas. Órgãos governamentais de controle da
população reconhecem a eficácia do Método, os benefícios sociais e na saúde de quem o
utiliza. O Método Billings é capaz de fornecer a solução real para o problema de controle da
população, não precisa de nenhuma tecnologia e requer somente cuidado médico normal para
lidar com anomalias.O sistema de treinamento pelo mundo tem levado a um aumento
significativo de usuários do Método Billings, pois o método é fácil de aprender e ensinar, e tem
uma propagação natural de mãe para filha e de mulher para mulher. Sua utilização para
conseguir uma gravidez em casais com subfertilidade e o uso das anotações do gráfico como
um recurso para diagnósticos têm contribuído para sua aceitação médica. De particular
importância é o ensino de adultos jovens, cuja apreciação torna esta iniciativa especialmente
conveniente.As mulheres que lerem este livro serão capazes de aprender, por si próprias, o
Método e desfrutar da satisfação do autoconhecimento e domínio da própria fertilidade.
Avanços recentes na tecnologia mostram que casais de qualquer parte do mundo podem ter
acesso a um instrutor do Método Billings quando precisarem de ajuda extra. Embora a forma
ideal de se passar esse conhecimento seja quando uma mulher se comunica com a outra, essa
assistência agora também é possível pela internet ou telefone, graças aos avanços
tecnológicos.O futuro do Método deve-se à precisão do seu ensinamento e à preservação de
sua autenticidade, cientificamente comprovado pelas quatro Regras do Método. Isso depende
de instrutores que sejam dedicados a ensinar outras pessoas da mesma forma que os mesmos
foram ajudados, instrutores que vêm se valorizando com uma solução simples para o que antes
era considerado um problema urgente para os casais.Casais que adotaram o Método Billings
descobriram que a cooperação unida à disciplina fortalece seu vínculo: como uma mulher da
República de Camarões nos disse: “Este método é amor”.Evelyn L. BillingsJaneiro, 2011

O que é o Método Billings?capítulo umO Método Billings é um sistema incomparável de
planejamento natural da família que proporciona às mulheres um indicador simples de sua
fertilidade, um sinal que elas próprias podem reconhecer. Baseia-se no conhecimento de que
as mudanças dos níveis de hormônios durante o ciclo menstrual afetam o volume e a textura do
muco que é produzido na cérvix e que aparece na abertura vaginal, e, uma vez que você estiver
familiarizada com estas mudanças, poderá identificar com precisão o momento da ovulação. Ao
usar o método, você e seu companheiro saberão com confiança se você está fértil ou infértil
num determinado dia, e então serão capazes de decidir quando ter relação sexual, de acordo
com o que desejam: evitar ou conseguir uma gravidez.A chave para o Método Billings é
identificar, pela sensação e aparência do muco cervical, seus padrões de fertilidade e



infertilidade. Estudos e ensaios ao longo de muitos anos têm mostrado que o muco é o sinal
mais confiável de fertilidade – não é somente um sinal de fertilidade, ele é fertilidade. Se você
ovula, mas não produz muco, a concepção é impossível, pois o muco é essencial para a
sobrevivência do espermatozoide. Ser capaz de reconhecer quando você está infértil é uma
característica particular do Método.O muco é o sinal mais confiável de fertilidade – não é
somente um sinal de fertilidade, ele é fertilidade.Casais motivados que fazem uso do Método
Billings constatam que este é um método seguro, confiável e simples de usar. Seguindo as
orientações corretamente, o casal fortalece a relação e encontra novos caminhos para a
intimidade quando precisa adiar a relação sexual devido aos sinais de fertilidade e infertilidade.
Não há efeitos colaterais, uma vez que o processo natural do seu corpo não é alterado, o que
pode ser uma revelação para mulheres que vêm usando a contracepção hormonal, já que esta
altera os padrões e pode causar irritabilidade, depressão, náusea, perda de libido e, às vezes,
doenças mais sérias. O Método Billings também elimina qualquer objeção estética que você
possa ter ao usar dispositivos como preservativo, diafragma ou DIUs (dispositivos
intrauterinos). Um bônus adicional é o senso de satisfação profunda do conhecimento do ritmo
natural do seu corpo. Ao entender sua fertilidade, você adquire um conhecimento valioso do
seu corpo, que será um benefício para toda a sua vida fértil.O Método Billings é aplicável a
todas as fases da vida reprodutiva, seja o ciclo menstrual regular, seja irregular: durante a
adolescência, quando se abandona a pílula, quando a mulher está amamentando ou quando se
aproxima da menopausa. Ele também fornece uma orientação incalculável para sua saúde
ginecológica: assim que a mulher reconhece seu padrão normal de muco, qualquer variação
expressiva – tal como sangramento ou fluxo – será um alerta de problema em fase inicial,
quando é mais provável que o tratamento possa vir a ser eficaz.Muitas mulheres pelo mundo
descobriram o significado do muco por si mesmas e usaram esse aprendizado como um sinal
de sua fertilidade ou infertilidade antes mesmo de provas científicas estarem disponíveis. Vários
grupos tribais africanos, incluindo Taita, Kamba e Luo, são conhecidos por fazerem uso do
método por gerações; assim como algumas comunidades indígenas australianas.Os benefícios
do controle natural da fertilidadeAtravés da história, mulheres têm procurado como conduzir
sua fertilidade, e gastos enormes vêm sendo direcionados ao desenvolvimento químico e
mecânico de formas contraceptivas. No entanto, enquanto a pílula, por exemplo, permite que
muitas mulheres tenham o controle de sua fertilidade, isso não acontece sem custo. Efeitos
colaterais adversos foram identificados e as autoridades na área de saúde aconselham as
mulheres fumantes com 35 anos a procurarem um método alternativo de controle da fertilidade;
a pílula também é prescrita com precaução a mulheres com mais de 40 anos.A maior parte da
contracepção artificial não corresponde às expectativas em algum momento. Além do mais,
muitas pessoas consideram outras práticas insatisfatórias e inaceitáveis, como o uso de
preservativos. Dessa forma, aumenta o número de mulheres que procuram outras maneiras de
gerenciar sua fertilidade. Contudo, casais que querem limitar ou adiar o crescimento de suas
famílias enfrentam um verdadeiro dilema. Deveriam eles tentar alternar métodos de barreira –



como preservativos e diafragmas – com a pílula ou com métodos naturais? Deveriam confiar
em contracepção hormonal ou DIU e correr o risco dos efeitos colaterais? Ou seria a
esterilização a única solução? Para cada casal, esta é uma decisão séria e individual.A maioria
das pessoas concorda que o controle da fertilidade deveria ser confiável, inofensivo,
imediatamente reversível, barato e não atrapalhar o processo natural do corpo. Ele também não
deveria diminuir o prazer do ato sexual e deveria encorajar uma relação emocional e sexual
entre os cônjuges.Sabemos agora que a natureza proporciona vários sinais de que a ovulação
está ocorrendo ou ocorreu, e as mulheres podem usar esse conhecimento de fertilidade para
conseguir ou evitar uma gravidez. São métodos de controle natural da fertilidade baseados
nesse conhecimento: o Método do Ritmo, o Método da Temperatura e o Método Billings. O
sucesso de qualquer um desses métodos depende, primeiramente, de quão bem ele capacita a
mulher a reconhecer as fases de fertilidade ou infertilidade em seu ciclo menstrual. Motivação e
cooperação são também essenciais, pois todos os métodos naturais requerem que você evite
relação sexual e contato genital quando identificar que está fértil.O Método do Ritmo (ou
“Tabelinha”) é baseado na constatação de que a ovulação acontece em um único dia, de onze a
dezesseis dias antes do sangramento menstrual. Isso permite à mulher com períodos
menstruais regulares calcular os prováveis dias em que está fértil. Mas esse método possui
uma falha inerente. Nenhuma mulher é sempre regular: inevitavelmente, há variações no
tamanho do ciclo – causadas por estresse físico ou emocional, após a gravidez ou próximo à
menopausa. O Método do Ritmo não é confiável e desnecessariamente limitante quando os
ciclos são longos e irregulares.Nos anos de 1930, William Hillebrand desenvolveu o sistema da
temperatura corporal basal (TCB), que se baseia no conhecimento de que a temperatura
corporal da mulher é mais baixa antes da ovulação e aumenta quando ela ovula (ou um pouco
depois), devido ao aumento do hormônio progesterona. No entanto, a mudança de temperatura
apenas indica a ovulação após ela ter ocorrido, e não alerta antecipadamente sobre o
desenvolvimento da fertilidade. Para evitar uma gravidez, você, por consequência, deve abster-
se de relações sexuais até que o aumento da temperatura ocorra, o que pode acarretar
períodos desnecessários de abstinência, caso seus ciclos sejam longos ou você não esteja
ovulando. As interpretações também podem ser enganosas, porque sua temperatura pode
subir por outros motivos (como febre, por exemplo) ou pode não aumentar significativamente. E,
claro, ter de medir sua temperatura na mesma hora a cada dia e enquanto está em repouso é
simplesmente inconveniente para a maioria das pessoas.Outro método natural, conhecido
como método sintotérmico, combina alguns indicadores para avaliar a fertilidade: cálculos do
ritmo logo no início do ciclo menstrual; medição de temperatura para identificar quando a
ovulação ocorreu; e observações do muco cervical, marcador de fertilidade, que surge somente
do lado de fora, na abertura vaginal. Outros sintomas físicos incluem dor abdominal e
sensibilidade nas mamas, que também são levadas em consideração. Muitas pessoas acham
esse método satisfatório em circunstâncias normais, mas, se os vários sinais discordarem uns
dos outros, isso pode causar confusão e ansiedade.Quão eficaz é o Método Billings?Usado



corretamente, o Método Billings é tão efetivo quanto qualquer outro sistema de controle da
fertilidade conhecido. Sua confiabilidade em prevenir uma gravidez tem sido demonstrada por
ensaios de campo, com eficácia acima de 99 por cento quando usado de acordo com as
orientações, comparável à da contracepção hormonal ou da esterilização.O Método também é
altamente eficaz para conseguir uma gravidez: o estudo mais recente revelou um índice de
gravidez de 78 por cento para todos os casais, e 65 por cento para casais que anteriormente
tinham sido diagnosticados como subférteis porque tentaram por um ano ou mais engravidar
sem sucesso. Através do Método Billings, muitos casais que tinham medo de nunca ter um filho,
agora alcançaram esse sonho.O Método Billings, como qualquer outra forma de planejamento
natural da família, parece funcionar melhor quando os casais estão certos se querem ou não
um filho. Alguns são indecisos. É tentador se desviar das orientações, e, se isso acontece, você
deve estar ciente de que pode engravidar. O Método coloca a mulher numa posição de posse
plena de suas possibilidades reprodutivas e atrai aqueles que consideram que o controle da
fertilidade é uma responsabilidade compartilhada.Sabemos que a qualidade do ensino afeta
sua taxa de sucesso significativamente. Você aprenderá mais sobre sua fertilidade e
infertilidade com este livro, e pode achar conveniente consultar um instrutor treinado para
acompanhá-la em sua situação particular (ver lista de centros de ensino nas páginas 147-148).
Qualquer pessoa empenhada em fazer o Método funcionar será capaz de fazê-lo.O
descontentamento das mulheres com outros métodos de contracepção continua a ressoar.
Agora, sabemos que a natureza providencia a resposta: reconhecer o sinal de fertilidade natural
do corpo é relembrar algo sobre nós mesmas há muito tempo esquecido.A descoberta do
mucoFoi o Dr. John Billings que começou esse trabalho há mais de cinquenta anos, com a
simples teoria de que as mulheres, por si mesmas, poderiam reconhecer quando estivessem
férteis ou inférteis pelas características do fluxo que elas podiam sentir e ver na abertura
vaginal. Reconhecer a importância desse muco como indicador de fertilidade foi uma
constatação de notável significado. A consciência da mulher sobre as características do muco é
a base do que finalmente se tornou conhecido como Método Billings.O Dr. John Billings realizou
uma pesquisa na literatura médica e, para sua surpresa (por não ser ginecologista), encontrou
vários relatos sobre a produção de muco pelas células que revestem o colo do útero no tempo
da ovulação. Isso tinha sido observado por médicos há vários anos: em 1855, um físico
britânico, W. T. Smith, em seu estudo sobre fluxo vaginal, declarou que a concepção era mais
provável de acontecer quando o muco cervical estivesse “em sua condição fluída máxima”. O
Dr. J. M. Sims, cirurgião e escritor americano, em 1868 observou que o exame do muco cervical
após a relação sexual, a fim de verificar a saúde do espermatozoide, deveria ocorrer quando o
muco se tornasse claro e transparente e com a consistência de clara de ovo; isso foi confirmado
em 1913, pelo urologista Max Huhner – cujo nome (Huhner) foi dado ao teste pós-coito
explicado na página 74. Ensaios feitos por Seguy e Simmonet na França, em 1933,
confirmaram o tempo da ovulação e, com precisão, relacionaram esta à presença de muco e ao
pico do hormônio estrógeno.No entanto, no entendimento do Dr. Billings, as mulheres nunca



foram questionadas por seus ginecologistas sobre a sua consciência do muco. Se o muco é um
indicador da ovulação, ele poderia ser usado como sinal de fertilidade? Um pequeno número
de mulheres entrevistadas observaram diferentes tipos de fluxo durante o ciclo menstrual: isso,
mais tarde, tornou-se um problema para determinar se existia um padrão típico e se as
mulheres poderiam identificar sua fase fértil. Centenas de mulheres foram entrevistadas, e um
padrão de mudança e desenvolvimento de muco surgiu rapidamente. Tornou-se evidente que,
apesar de algumas variações individuais, a sensação produzida pelo muco, bem como sua
aparência, podia capacitar todas as mulheres a reconhecerem o início de sua fertilidade. Nem
mesmo a cegueira seria barreira ao aprendizado. E, mais tarde, padrão semelhante seria
descoberto por mulheres de culturas diferentes. Em meados de 1960, um conjunto de
orientações tinha sido formulado.Nesse estágio inicial, apenas o padrão de muco estava
associado à ovulação, seguido da fase de infertilidade: cálculos do Ritmo ainda eram usados
para lidar com a primeira fase do ciclo. Isso era inadequado para mulheres com ciclos
irregulares ou ovulação atrasada (que pode acontecer na amamentação ou perto da
menopausa), pois elas podiam não saber com precisão se estavam férteis ou não; e,
frequentemente, evitariam relação sexual por longos períodos. Contudo, tornou-se aparente
que muitas mulheres familiarizadas com o Método Billings acharam desnecessário checar a
temperatura para confirmar ovulação e pararam de fazê-lo. Elas observaram que as mudanças
no muco, por si sós, lhes forneciam informações adequadas: em algumas mulheres, a mudança
no padrão de secura para um padrão de muco sinalizava fertilidade; enquanto em outras, o
sinal-chave era qualquer mudança num padrão de fluxo contínuo sem mudança.Reconhecer
que um padrão ou de secura ou de fluxo antes da ovulação refletia uma fase de infertilidade foi
um grande avanço porque significou que casais já não precisavam se abster
desnecessariamente de relação sexual para evitar gravidez. Tão logo o padrão de fluxo ou
secura identificado pela mulher como infértil permanecesse inalterado, ter relação sexual não
poderia resultar em concepção. Este padrão que não muda, correspondente a baixos níveis
hormonais, ficou conhecido como “Padrão Básico de Infertilidade” (PBI) e é a chave para saber
se você está infértil na época que antecede a ovulação, independentemente da duração do seu
ciclo.Como resultado, a medição de temperatura e os cálculos do Ritmo pararam de ser usados
juntamente com o Método Billings, pois o reconhecimento de padrões de muco de fertilidade ou
infertilidade seria suficiente em todos os estágios da saúde reprodutiva da mulher. As mães
podiam saber quando estavam férteis ou inférteis, se os ciclos menstruais teriam retornado ou
não, e então poderiam continuar a amamentar seus bebês ao invés de desmamá-los
apressadamente para o retorno do ciclo. Mulheres perto da menopausa podiam identificar com
confiança períodos extensos de infertilidade, livres da ansiedade de conceber e esperar pelo
aumento da temperatura, que poderia não mais ocorrer.Após ler este livro, você será capaz de
reconhecer os sinais de fertilidade e infertilidade e colocar em prática esse conhecimento para
se adequar às suas necessidades. Os capítulos seguintes apresentam conclusões práticas da
descoberta do muco – o “como”, o “quando” e o “porquê” de usar o Método Billings.
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Frise raiane, “Toda mulher deveria ler.... Toda mulher deveria ter acesso ao conteúdo deste livre
para enteder mais sobre si mesma, mais sobre o belíssimo e espetacular explosão vida que
ocorre dentro de si todos os meses; mas que muitas por ignorância e falta de conhecimento
estão perdendo.”

Priscila G., “Muito bom.. O livro é ótimo, li em dois dias (estava animada com o assunto). Só
poderia ser mais claro em alguns pontos. Recomendo que procure um "curso" online do método
pra complementar o entendimento. É grátis esses cursos, vale a pena.”

Lucas, “Muito bom! Mas conte com o auxílio de um instrutor também.. Muito bom o método.
Estou aprendendo bastante com o livro. Está sendo uma boa orientação, mas já muitas coisas
que só os orientadores do métodos conseguem solucionar. Recomendo bastante buscar o
apoio de um instrutor do método também.”

Milton Júnior, “Muito bom.. Excelente livro.Recomendo.”

Iury Patrik Chaves da Silva, “Maravilhoso!. The media could not be loaded.
                
            
                
            
        
    
    

  
     Ideal para toda mulher.”

The book by Rita Jablonski has a rating of  5 out of 4.9. 91 people have provided feedback.
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