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Doulas: bases 

científicas 

Revisão da literatura sobre 26 estudos 

avaliando 15.858 mulheres em trabalho 

de parto, em 17 países do mundo, 

incluindo o Brasil 



Que suporte 

contínuo é 

esse? 

≈ Suporte emocional, informação sobre o progresso 

do parto, sugestões sobre técnicas para lidar com a 

dor, medidas de conforto 

≈ Oferecido por uma pessoa cuja única 

responsabilidade é prestar esse suporte, de forma 

contínua pelo menos desde a admissão até o parto 



Quem são essas 

pessoas de 

suporte? 

Profissionais 
de saúde 

Familiares 
ou amigas 

Doulas 



Quem são essas 

pessoas de 

suporte? 

Profissionais 
de saúde 

Familiares 
ou amigas 

Doulas 

9 estudos:  profissional 
técnico -  por exemplo, 
enfermeira, obstetriz, 

estudante de obstetrícia 



Quem são essas 

pessoas de 

suporte? 

Profissionais 
de saúde 

Familiares 
ou amigas 

Doulas 

7 estudos:  familiar ou 
amiga, com ou sem 

treinamento breve para 
dar esse suporte 

9 estudos:  profissional 
técnico -  por exemplo, 
enfermeira, obstetriz, 

estudante de obstetrícia 



Quem são essas 

pessoas de 

suporte? 

Profissionais 
de saúde 

Familiares 
ou amigas 

Doulas 

10 estudos: doulas ou 
educadoras perinatais, 

com ou sem treinamento 
específico para dar esse 

suporte 

7 estudos:  familiar ou 
amiga, com ou sem 

treinamento breve para 
dar esse suporte 

9 estudos:  profissional 
técnico -  por exemplo, 
enfermeira, obstetriz, 

estudante de obstetrícia 



Qual formação? 

Qual contato 

com a gestante? 

≈ Treinamento variável, desde ausente até 3 ou 10 

semanas, maioria 2-4 dias 

≈ Alguns estudos sem informação sobre capacitação 

≈ Maioria contato apenas na admissão já em trabalho 

de parto, minoria com contato na gestação (desde 2 

encontros até durante toda a gestação semanalmente) 



Quais 

benefícios? 

Principal conclusão: suporte contínuo 

durante o trabalho de parto traz 

benefícios significativos, sem malefícios, 

especialmente se prestado por doulas. 

Trabalhos de partos 
mais curtos 

Experiência mais 
positiva e 

satisfatória de parto 

Partos menos 
dolorosos 

Menor risco de 
parto com fórceps 

ou vácuo 

Menos cesáreas 
desnecessárias 

Bebês com menos 
dificuldades 

respiratórias no 
nascimento 

Menor risco de 
depressão pós-

parto 

Início mais precoce 
da amamentação 



Nestes estudos, o suporte 

contínuo prestado pela 

doula foi mais efetivo do 

que por familiar ou 

profissional, reduzindo 

ainda mais cesáreas 

desnecessárias e 

aumentando a chance de 

um parto normal. A redução 

no número de mulheres com 

sentimentos negativos 

sobre o parto foi 

significativa tanto para 

doula quanto para familiar, 

mas não foi observada para 

profissionais técnicos. 



Mas e os 

custos? 

Dois estudos importantes avaliaram os custos e 

benefícios econômicos associados à atuação das 

doulas nos EUA. Ambos concluíram que a redução no 

número de intervenções desnecessárias leva à 

economia para o sistema de saúde, mesmo 

considerando o trabalho remunerado da doula no 

cálculo. 



≈ Ter alguém oferecendo suporte durante o trabalho de parto 

reduz o tempo de duração e a dor, bem como o risco de 

problemas de saúde do bebê no nascimento e de atraso no início 

da amamentação, além de proteger contra depressão pós-parto 

≈ Doulas aumentam a satisfação com o parto e reduzem 

intervenções e cesáreas desnecessárias, além de reduzir os 

custos para o sistema de saúde 

Conclusões 



≈ Não há, segundo evidências, modelo de formação e requisitos 

de treinamento que necessariamente tragam melhores resultados 

≈ A literatura indica como ponto que requer mais pesquisas, não 

havendo relação direta “mais treinamento = melhores resultados” 

≈ Necessário amplo debate sobre os impactos da carga horária 

mínima prevista no PL sobre o acesso das mulheres às doulas 

com a complexificação e encarecimento da formação 

Conclusões 
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