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RESUMO 

 
 

ALTERAÇÕES DECORRENTES DO USO DE CONTRACEPTIVOS E BENEFÍCIOS DO MÉTODO 

DE OVULAÇÃO BILLINGS 

A assistência para planejamento familiar faz parte do rol de ações onde devem ser desenvolvidas no 

Sistema Único de Saúde a fim de promover integralidade à saúde da mulher, do homem ou do casal. 

O presente artigo tem o objetivo de identificar através de uma revisão bibliográfica, as principais 

alterações induzidas pelo uso de formas contraceptivas disponibilizadas pelo Sistema Único de 

Saúde, buscando ampliar o conhecimento na área e apontar o Método de Ovulação Billings como 

opção de escolha pelos seus benefícios para planejamento familiar a casais com união estável. Para 

a elaboração deste artigo foram utilizados a Portaria nº 9263 de janeiro de 1996, manuais sobre 

planejamento familiar, livro e pesquisa em base de dados: Centro Latino-Americano e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde (BIREME), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Os resultados encontrados e 

apresentados mostram que a maioria dos meios de contracepção apresentam alterações indesejáveis 

e que muitas mulheres desconhecem essas reações. Em relação ao método de Billings, há pouca 

divulgação do mesmo devido escasso conhecimento pelo público dos serviços de saúde e pelos 

profissionais que prestam assistência nas unidades. Conclui-se que, o uso de diversos métodos 

anticoncepcionais possui contra indicações, efeitos colaterais e reações adversas como qualquer 

outro medicamento. Muitas vezes a utilização é feita sem conhecimento prévio e sem orientação 

profissional. É de extrema importância a atuação do profissional da saúde na educação a fim de 

oferecer variadas opções para planejamento familiar, orientar as mulheres quanto ao uso correto do 

método escolhido, possíveis alterações, interações e contra indicações do medicamento. 

 
Palavras Chaves: Anticoncepcional, efeitos colaterais, enfermagem. 

Tema Central: Saúde da Mulher 
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ABSTRACT 

 
 

CHANGES ARISING OUT OF THE USE OF CONTRACEPTIVES AND BENEFITS OF THE BILLING 

OVULATION METHOD 

Assistance for family planning is part of the list of actions where they must be developed in the Unified 

Health System in order to promote integrality to the health of women, men or the couple. The aim of 

this article is to identify, through a literature review, the main changes induced by the use of 

contraceptive forms made available by the Unified Health System, seeking to broaden the knowledge 

in the area and to point out the Billings Ovulation Method as an option for its benefits for family 

planning to couples with stable marriage. For the elaboration of this article, Portaria no. 9263 of 

January 1996, manuals on family planning, book and database research were used: Latin American 

and Caribbean Center for Health Sciences Information (BIREME), Latin American Literature and the 

Caribbean in Health Sciences (LILACS) and ScientificElectronic Library Online (SciELO). The results 

found and presented show that most of the means of contraception present undesirable alterations 

and that many women are unaware of these reactions. Regarding the Billings method, there is little 

dissemination of the same due to poor knowledge both of the health services public and of the 

professionals who provide assistance in the units. It is concluded that the use of several contraceptive 

methods has contraindications, side effects and adverse reactions like any other medication. Often the 

use is made without prior knowledge and without professional guidance. It is extremely important the 

health professional in education to offer a variety of options for family planning, to guide the women 

about the correct use of the chosen method, possible alterations, interactions and contraindications of 

the medication. 

 
Keywords: Contraceptive, side effects, nursing. 

 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

A Lei n° 9.263 de 12 de Janeiro de 1996 dispõe que todo cidadão tem direito ao 

planejamento familiar, no segundo artigo define o tema como uma série de ações 

que envolvem a fecundidade garantindo iguais direitos da construção, determinação 

de limites ou crescimento do número de filhos, sendo pela pessoa do sexo feminino, 

masculino ou o casal. Na atenção voltada à saúde da mulher, do homem ou de 

ambos, o planejamento familiar faz parte do rol de ações desenvolvidas em um 

atendimento em que envolva o âmbito da integralidade à saúde, onde o Sistema 

Único de Saúde deve promover a esse público, nos serviços de sua rede um 
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programa que dispense integral atenção abrangendo diversas assistências, dentre 

elas o atendimento voltado para a concepção e contracepção (BRASIL, 1996). 

O Manual de Planejamento Familiar da Organização Mundial da Saúde –OMS - 

(2007) descreve os métodos contraceptivos como fator essencial para prevenção de 

gravidez. O Dispositivo Intra Uterino (DIU), anticoncepcionais injetáveis, Método de 

Ovulação Billings (baseado na percepção do muco cervical, abstendo-se de sexo 

nos dias em que está presente) e outros métodos juntamente com Anticoncepcionais 

Orais Combinados (AOC), fazem parte dessa classe, e basicamente, a classe deste 

último, é constituída através da combinação de dois hormônios, semelhantes aos 

produzidos no ovário (estrógeno e progesterona). 

Nos dias atuais os AOC são os contraceptivos mais utilizados no mundo, cerca 

de 18% da população feminina são aderentes a este método em países 

desenvolvidos e, 75% em países emergentes (BAHAMONDES et al., 2011 apud 

ALMEIDA; ASSIS; 2017). 

Os efeitos mais prevalentes que possuem relação com métodos contraceptivos 

são: modificações do ciclo menstrual, cefaleia, mastalgia, vertigem, enjoo, mudanças 

no estado de espírito, discreta elevação na pressão arterial, aumento de peso, 

cloasma, alergia ao látex e irritação vaginal. Algumas complicações podem ser 

desencadeadas pela utilização desses medicamentos, principalmente se associados 

ao uso de tabaco, tais como: Acidente Vascular Encefálico, Infarto Agudo do 

Miocárdio e Trombose Venosa Profunda (BRASIL, 2010). 

A respeito do planejamento familiar natural, onde não há efeitos secundários, 

observou-se precário conhecimento do Método de Ovulação Billings e, 

possivelmente devido a esse fator, notou-se que a divulgação é pouco difundida 

pelos trabalhadores da rede de saúde (UCHIMURA et al. 2011). 

Américo et al. (2013) mencionam que há lacunas no entendimento das mulheres 

a respeito da utilização do anticoncepcional, portanto, o enfermeiro deve atuar a fim 

de promover a assistência pautada na educação e orientação acerca das 

complicações e fatores relacionados ao uso destes e outros anticonceptivos dentro 

do planejamento familiar. Almeida e Assis (2017) reforçam o que foi referido acima 

fazendo menção da importância de informações quanto aos riscos, ações e contra 

indicações do método utilizado. 

O presente estudo tem o objetivo de identificar através de uma revisão 

bibliográfica, as principais alterações induzidas pelo uso de formas contraceptivas 
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disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde, buscando ampliar o conhecimento na 

área e apontar o Método de Ovulação Billings como opção de escolha pelos seus 

benefícios para planejamento familiar a casais com união estável. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica sobre as alterações 

decorrentes ao uso de contraceptivos e os benefícios do método de Billings, onde se 

buscou ampliar o entendimento no assunto discorrendo sobre os principais efeitos 

colaterais e reações adversas que acometem mulheres em idade reprodutiva, 

levantados pela literatura. 

Utilizou-se para construção deste artigo, a Portaria nº 9263 de janeiro de 1996, 

manuais sobre planejamento familiar, livro e pesquisa em base de dados: Centro 

Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

ScientificElectronic Library Online (SciELO). 

Mediante buscas, foram selecionados 20 artigos do ano de 2010 até 2017 e após 

a junção dos mesmos, foram realizados quadros sinópticos para melhor visualização 

e agrupamento daqueles que apresentavam objetivos similares, dos quais 9 foram 

utilizados. Os quadros apresentavam: título do artigo, autores, objetivo, principais 

resultados e conclusão. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Compreende-se que a maioria dos fármacos tende por acarretar alguns eventos 

adversos quando administrados, sendo assim, com os anticoncepcionais hormonais 

orais não é diferente, podendo citar como maior predomínio: alterações vasculares, 

imunológicas, nutricionais, respiratórias, sangramento endometrial, modificações 

psiquiátricas, gastrintestinais, etc. (MITRE; et al., 2006 apud ALMEIDA; ASSIS; 

2017). 

O Manual de Planejamento Familiar da Organização Mundial da Saúde – OMS - 

(2007) reforça o que foi referido acima, fazendo menção de alguns eventos como 

consequências do uso de anticoncepcionais orais combinados (AOC): modificações 

do ciclo menstrual (sangramento inesperado, dentre outros), cefaleia, mamas 
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doloridas, vertigem, enjoo, mudanças no estado de espírito e discreta elevação na 

pressão arterial. É feito também, a referência desses medicamentos sobre os riscos 

de trombose em membros inferiores e embolia pulmonar, Acidente Vascular 

Encefálico (AVE) e Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). 

Em pesquisa desenvolvida por Magalhães et al. (2013), analisou-se o 

depoimento de várias mulheres que apontaram o enjoo, enxaqueca, cólica, edema, 

algia em membros inferiores, mal estar, inadaptação, desconforto e sangramento 

intermenstrual pelo uso de pílula anticoncepcional, do DIU (Mirena) ou preservativo. 

No referido estudo, constatou-se ainda que o público em questão deu preferência ao 

Método de Ovulação Billings – MOB – por ser um meio de Planejamento Familiar 

Natural – PFN -, onde é isento de implicações ou efeitos secundários e, diversos 

benefícios são conferidos, não só a protagonista do MOB, mas ao casal, sendo os 

mesmos oriundos do conhecimento da fertilidade feminina e do envolvimento em  

sua efetuação. 

No uso de medicamentos para anticoncepção com forma hormonal combinada, 

Carcereri (2016) aponta alguns fatores que necessitam ser observados: 

 Pela probabilidade de desenvolvimento de trombose na mulher e da criança 

ser exposta a esteroides sexuais, não deve ser usado até 42 dias após o 

parto, às nutrizes que amamentam seus bebês de forma exclusiva, o tempo 

restrito dura até seis meses após o parto; 

 O uso acentuado do tabagismo, especialmente com número maior que 15 

cigarros diários, acresce o risco da ocorrência de IAM, principalmente se 

associado à Anticoncepção Hormonal Combinada (ACHC). Por esse motivo, 

sua utilização necessita ser evitada por mulheres tabagistas e que possuem 

idade maior que 35 anos; 

 Portadoras de Hipertensão Arterial que fazem uso desses medicamentos têm 

probabilidade de dez vezes acima de desenvolvimento de hemorragias e 

isquemias. No entanto, a advertência do método já deve ser realizada quando 

mulheres tiverem nível de pressão arterial maior que 140/90 mmHg; 

 Esse método é contraindicado em clientes com histórico pessoal de 

tromboembolismo e, aquelas onde há histórico familiar somente podem fazer 

uso do mesmo com resultado negativo de exames que rastreiam trombofilias; 
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 Pacientes obesas com Índice de Massa Corporal maior que 40 kg/m2 

possuem elevado risco de desenvolvimento de tromboembolismo e doença 

cardiovascular. 

O sangramento endometrial segundo Guazzelli, et al. (2010) é um episódio 

decorrente da utilização de anticonceptivos hormonais, sendo mais incidente ao uso 

por via oral em tabagistas e mulheres que excluem a carne de sua nutrição. 

Schunemann Junior (2011) relata ainda, que o uso desses medicamentos traz 

maiores riscos de neoplasia nas mamas, principalmente quando seu início se dá 

precocemente e permanece por longos anos em nulíparas. 

Christo; Carvalho; Gomes Neto (2010) desenvolveram um estudo com 11 clientes 

mulheres com média de idade de 36,3 anos que tiveram diagnóstico de trombose 

venosa cerebral (TVC) confirmada e observou-se nas mesmas o sintoma de cefaleia 

como prevalente em todos os casos. Relata-se que quatro destas pacientes 

desenvolveram AVE e que os seios atingidos com maior predominância foram o 

sagital superior e transverso. Na pesquisa os autores observaram como risco para 

este agravo o histórico de trombose venosa profunda e a utilização de 

contraceptivos orais, destacando este último como fator de elevada importância. 

Maia (2015) descreve que a trombose venosa está ligada ao Fator V Leiden 

(mutação genética que interfere na atuação da proteína C, causando aumento da 

coagulação), associado à outra condição de risco como a utilização dos 

anticoncepcionais. 

Os efeitos colaterais mais importantes decorrentes da utilização do DIU são 

destacados pelo Carcereri (2016) sendo: dor pélvica ou cólicas durante inserção do 

dispositivo, podendo ocorrer também no período menstrual ou não, dismenorreia, 

menstruação com alteração no fluxo e sangramento inter menstrual. 

Na utilização de injetáveis mensais combinados os efeitos colaterais 

decorrentes dos mesmos são: cefaleia, menor fluxo e irregularidade menstrual, 

amenorreia, vertigem, aumento de peso e sensibilidade nas mamas, tendo esses 

sintomas mais prevalentes no primeiro trimestre de uso, especialmente aumento do 

fluxo menstrual. Outras manifestações requer cuidado médico, tais como: cefaleia 

intensa após início do medicamento, perda momentânea da visão, surgimento de 

escotomas luminosos ou traços em zigue-zague, algia persistente e de grande 

intensidade em região torácica, abdominal ou nos membros e icterícia (FINOTTI, 

2015). 
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A laqueadura sendo um procedimento cirúrgico de anticoncepção foi 

apontada por Nicolau et al. (2011) como o método com prevalência em mais de 30% 

das mulheres participantes em um estudo, onde ressaltaram que o procedimento 

provoca modificações na relação conjugal e sem o casal ter levado em consideração 

no momento da escolha do mesmo. Os autores destacam ainda que 

aproximadamente 50% dos prontuários avaliados continha a idade de esterilização 

de até 30 anos, evidenciando vulnerabilidade de arrependimentos posteriores. 

Os métodos de barreira conferem efeito anticonceptivo, porém somente os 

preservativos masculino e feminino protegem contra infecções sexualmente 

transmissíveis (ISTs), incluindo o vírus HIV. Em alguns casos, pode haver reações 

alérgicas ao látex, apresentando edema, queimação ou prurido enquanto usam os 

preservativos, incluindo anafilaxia. O diafragma, além de alergia, há probabilidade do 

aumento em incidência de infecções no trato urinário, e raramente pode ocorrer 

síndrome do choque tóxico em suas usuárias (SMELTZER et al., 2014). 

O Método de Ovulação Billings – MOB - é o método de escolha por diversas 

mulheres em busca de uma opção não prejudicial à saúde e de modo a não interferir 

na fisiologia do corpo. Esse público possui o objetivo da promoção de bem estar 

espiritual, físico e mental, através do autoconhecimento que proporciona sentimento 

de segurança e confiança no domínio da fecundidade (MAGALHÃES et al., 2013). 

Um estudo realizado por Uchimura et al. (2011) revelou que 55,7% das 

mulheres que participaram do mesmo, demonstraram interesse pelo MOB, visto que 

por ser natural, não apresenta reações adversas. Os autores mencionam que o 

referido método conta ainda com outros benefícios, tais como, ausência de efeitos 

colaterais, custo baixo, facilidade na aprendizagem e a adequação a realidade 

brasileira através da previsão da ovulação pela verificação da secreção natural do 

cérvix. 

Conforme o Caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde (2010), faz- 

se necessário a oferta de diferentes métodos anticoncepcionais, a fim de que haja 

opção de escolha ao melhor método que atenda às necessidades pessoais e fases 

da vida. Do mesmo modo, o Manual de Planejamento Familiar da OMS (2007), 

declara que a correta orientação às usuárias do serviço de saúde auxilia as mesmas 

na escolha dos métodos oferecidos no planejamento familiar e a posterior utilização 

do que é mais adequado a cada mulher, visto que, há diferenças entre o público 
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feminino, seja pela individualidade do organismo, o grau de conhecimento ou das 

condições em que vivem. 

Por fim, Américo, et al. (2013) menciona que a maioria das usuárias de 

Anticoncepcional Oral Combinado não possui discernimento sobre as complicações 

evidenciadas pela ingestão do mesmo, sendo indispensável o papel do enfermeiro 

como agente educador, transpassando informações e orientações a fim de gerar 

conhecimento acerca dos métodos para o planejamento familiar. 

Almeida e Assis (2017) reforçam a indispensabilidade do conhecimento na 

escolha do método, atenuando os riscos diante de sua ação e associação às contra 

indicações e possíveis efeitos. Desta forma, faz-se necessário, a atuação do 

profissional de saúde, fornecendo orientações pertinentes ao uso do medicamento. 

 
4. CONCLUSÃO 

 
 

Diante do exposto, conclui-se que o uso de anticoncepcionais é de grande 

prevalência para contracepção, porém há escasso esclarecimento das usuárias 

sobre os seus efeitos em seu organismo. Muitas vezes, elas fazem utilização dos 

mesmos sem o conhecimento prévio e não buscam orientação de um profissional de 

saúde. 

A utilização de contraceptivos, assim como qualquer outro fármaco, traz consigo 

contraindicações e reações adversas, tais como: alterações vasculares, 

imunológicas, nutricionais, respiratórias, enxaqueca, sangramento endometrial, 

modificações psiquiátricas e gastrintestinais, podendo ser muitas das vezes, 

decorrentes da automedicação ou do uso inapropriado desses medicamentos. 

As mulheres ao buscarem o serviço de saúde para planejamento familiar devem 

ser informadas sobre os diversos métodos, incluindo o MOB que é de forma natural  

e isento de complicações. Também esclarecer que os contraceptivos podem 

influenciar o desencadeamento de doenças pré-existentes, citando como exemplo a 

trombose e o câncer de mama. 

Na atenção básica, a atuação do enfermeiro é de extrema importância, onde o 

mesmo faz avaliação de cada caso, levantando os possíveis problemas e 

diagnósticos, a fim de construir a melhor assistência de enfermagem, podendo até 

mesmo contar com a intervenção médica, se necessária. 
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Faz-se necessário que os profissionais de saúde tenham mais conhecimentos a 

respeito dos efeitos dos anticoncepcionais e sobre os métodos do PFN, para desta 

forma, poder oferecer esta opção junto às demais, de maneira esclarecida às 

mulheres e casais que o desejarem. 

Concretiza-se por fim, que estudos relacionados aos métodos do PFN, 

especialmente o MOB e aos eventos adversos ocasionados pelos contraceptivos, 

merecem continuidade, visto que os mesmos estão presentes diariamente na vida  

de inúmeras mulheres e consequentemente, nos profissionais de saúde no âmbito 

de planejamento familiar, e que estes necessitam de esclarecimentos contínuos 

acerca dos assuntos que se mostram tão relevantes. 
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