
 

MÈTODES NATURALS 

Introducció 

 En general, els mètodes naturals no són tan fiables com els altres. 

 Demanen un molt bon coneixement del mètode i cal complementar-los amb 

mètodes de barrera, si tens relacions sexuals en els dies fèrtils. 

 Tenen menys efectes secundaris, no porten hormones i faciliten un millor 

coneixement del propi organisme. 

 No ofereixen cap protecció contra les infeccions de transmissió sexual, ni la sida. Si 

tens una nova parella millor, és millor que els facis servir junt amb el preservatiu. 

Com tots els altres mètodes, és imprescindible fer-los servir correctament perquè siguin al 

màxim d’eficaços. 

Els mètodes naturals es basen a identificar el dia del cicle menstrual en què ovules i 

t’ajuden a millorar l’autoconeixement i la comprensió dels teus ritmes biològics. Funcionen 

determinant els dies fèrtils segons signes o kits específics. T’indiquen els dies en què pots 

mantenir relacions sexuals sense risc d’embaràs. 

L’embaràs es pot produir pel coit fet pocs dies abans, durant o després de l’ovulació;  per 

tant, aquests són els dies en què caldrà evitar les relacions amb penetració vaginal 

Els més comuns són: 

Mètode del calendari o d’Ogino 

Les dones amb cicles molt irregulars és possible que no comptin amb cap dia de seguretat 

absoluta. És per això que se sol combinar amb d’altres. 

L’Índex de Pearl (el percentatge de dones que tenen un embaràs no desitjat durant el 

primer any d'ús d'un mètode anticonceptiu)  és de 24  l’ús habitual i 9 l’ús perfecte.  

 Consisteix a abstenir-se de relacions sexuals durant els dies de l’ovulació, que és 

quan la dona es troba en l’etapa més fèrtil. 

 Abans d’aplicar aquest mètode, cal registrar la durada dels cicles, com a mínim 

durant 12 mesos. (El dia 1 és el primer del període.) Per calcular els dies no segurs, 

has de restar 18 del nombre de dies del cicle més curt i 11 del més llarg. Així, 

s’obtenen dues xifres, corresponents als dies entre els quals l’acte sexual no és 

segur. 

 Factors com l’estrès, el part, els canvis d’activitat o de pes i els hormonals naturals, 

poden alterar fins i tot els cicles menstruals més regulars.  

 



 

Mètode de la temperatura basal 

Es basa en la determinació de la temperatura basal al llarg del cicle. En la majoria de les 

dones la temperatura del cos s’eleva una mica immediatament després de l’ovulació (uns 

0,5 graus) i no baixa fins que s’inicia el període següent. Aquest augment de temperatura 

sol indicar el període fèrtil del cicle i acostuma a durar uns 3 dies. L’Índex de Pearl (el 

percentatge de dones que tenen un embaràs no desitjat durant el primer any d'ús d'un 

mètode anticonceptiu)  és de 24  l’ús habitual i 2 l’ús perfecte. 

Per registrar la temperatura, cal posar-se el termòmetre cada dia després de despertar-se i 

abans de fer qualsevol activitat. Després has d’anotar la temperatura en una taula. El 

termòmetre ha de poder indicar les dècimes de grau. 

 Els dies insegurs duren des de l’últim dia del període fins que la temperatura s’ha 

elevat durant 3 dies consecutius. 

 

Moc cervical o mètode de Billings (Dr. J. Billings i Dr. E. Billings) 

Aquest mètode et permet reconèixer els canvis del moc cervical i elaborar el teu patró de 

fertilitat en diferents moments de la vida fèrtil.  L’Índex de Pearl (el percentatge de dones 

que tenen un embaràs no desitjat durant el primer any d'ús d'un mètode anticonceptiu)  és 

de 24  l’ús habitual i 3 l’ús perfecte. 

El moc cervical (del coll de l’úter) té un paper clau en la fertilitat, ja que qualsevol 

espermatozou que intenti arribar a l’òvul ha de passar a través d’aquest fluix. Al llarg del 

cicle va variant en quantitat o composició. En el moment de l’ovulació, el moc del cèrvix 

passa de ser escàs i espès a una secreció abundant, més fluida i transparent que, a 

vegades, es disposa en fils llargs. 

 Pots aprendre a reconèixer aquests canvis examinant el moc mateix i anotant quin 

aspecte té. Quan es fa més espès i menys abundant, t’indica que s’han acabat els 

dies fèrtils. 

 Des de la fi de la menstruació fins que es detecta un increment de la secreció del 

moc cervical, el coit està permès en dies alterns (per evitar confondre el moc 

cervical amb el semen). Has de mantenir l’abstinència sexual fins a 4 dies després 

de l’observació del pic del moc. 

 

Mètode sintotèrmic 

Combina els mètodes de la temperatura basal  i d’inspecció de moc. És el més fiable de 

tots els mètodes naturals si has comptat amb una bona formació prèvia per part de 

professionals qualificats. L’Índex de Pearl (el percentatge de dones que tenen un embaràs 



 

no desitjat durant el primer any d'ús d'un mètode anticonceptiu)  és de 24  l’ús habitual i 1 

l’ús perfecte. 

La motivació com a parella i el desig comú d’abstenir-se del sexe durant els dies de 

risc són imprescindibles per a un acompliment correcte. Són mètodes adequats per 

a persones que assumeixin un marge d’inseguretat. 

 

Coitus interruptus o marxa enrere 

El coitus interruptus (també anomenat marxa enrere) no és un mètode anticonceptiu. Es 

pot produir un embaràs amb la penetració encara que no hi hagi ejaculació, ja que el penis 

segrega prèviament un líquid que pot contenir espermatozous. En aquest cas, encara que 

l’home retiri el penis de la vagina abans que tingui lloc l’ejaculació, hi ha possibilitat 

d’embaràs. A més, no protegeix contra les infeccions de transmissió sexual. L’Índex de 

Pearl (el percentatge de dones que tenen un embaràs no desitjat durant el primer any d'ús 

d'un mètode anticonceptiu)  és de 27  l’ús habitual i 4 l’ús perfecte. 

Més informació 

Preguntes freqüents 

http://enanticoncepcionvivetuvida.es/home/metodos-anticonceptivos/metodos-naturales/
http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/anticonceptivos/metodos-basados-en-la-observacion-de-la-fertilidad-fam

