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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi analisar o significado da figura da doula no processo de parturição. Utilizou-se um roteiro
de entrevista semi-estruturado e foram entrevistadas nove mulheres que tiveram sua gestação de baixo risco. Este
trabalho analisa três categorias que emergiram das informações coletadas: intervenções realizadas, onde observou-se
a presença de intervenções consideradas promotoras de melhores resultados obstétricos e de intervenções
desnecessárias; métodos para alívio da dor, em que prevaleceu o uso de métodos não-farmacológicos e na categoria
presença da doula e importância da equipe observou-se que a doula foi reconhecida pelas mulheres como profissional
de significativa importância no momento do parto. Concluiu-se que a presença da doula não garantiu a realização de
um parto humanizado, segundo as normas do Ministério da Saúde.

Palavras-chave: Doula. Humanização do Parto. Acompanhamento Qualificado.

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the meaning of the doula figure in the parturition process. A semi-structured
interview script was used and nine women who had low-risk pregnancies were interviewed. This study analyzes three
categories that emerged from the information collected: interventions performed, where the presence of interventions
considered as promoting better obstetric outcomes and unnecessary interventions was observed; Methods for pain
relief, in which the use of non-pharmacological methods prevailed and in the category doula presence and importance
of the team, it was observed that doula was recognized by women as a professional of significant importance at the
time of delivery. It was concluded that the presence of the doula did not guarantee the accomplishment of a humanized
delivery, according to the norms of the Ministry of Health.

Keywords: Doula. Humanization of Childbirth. Qualified Accompaniment.

INTRODUÇÃO

Este trabalho teve por objetivo analisar o significado da figura da doula no processo de parturição a partir das falas de
mulheres que viveram a experiência do parto tendo sido assistidas por doulas.

Anteriormente ao século XIX, as mulheres tinham seus filhos em casa e eram auxiliadas por uma parteira ou
“aparadeira” de sua confiança e apoiada por seus familiares (BRÜGGEMANN, PARPINELLI, & OSIS, 2005). O parto
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era tido como um evento natural, puramente fisiológico e feminino em sua exclusividade. No entanto, a partir do século
XIX, a experiência particular do momento do parto sofreu uma mudança radical, devido à tecnificação da medicina, o
que fez com que a mulher deixasse de assumir o papel de protagonista para ocupar um lugar de subordinação em
relação aos profissionais de saúde que, ainda na atualidade, são responsáveis pela condução desse momento (NARI,
2004).

No Brasil, em contrapartida ao movimento de medicalização do parto, em 2003 foi criada a Política Nacional de
Humanização. Esta, como o nome indica, tem como objetivo transformar o Sistema Único de Saúde (SUS), de forma a
valorizar os diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores. Os
valores que norteiam esta política são a autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, o
estabelecimento de vínculos solidários e a participação coletiva no processo de gestão (BRASIL, 2004).

No ano de 2015, o Ministério Público de Pernambuco lançou o Projeto de Humanização do Parto, que tem como base
o respeito à mulher como pessoa única em um momento da vida no qual precisa de atenção e cuidado e preconiza o
protagonismo da mulher, bem como a garantia de um ambiente acolhedor, assistência qualificada e a presença de um
acompanhante.

Neste contexto, a figura da doula - palavra de origem grega que significa “escrava” ou “aquela que serve” - ganha
espaço como profissional sem experiência técnica na área da saúde, que orienta e assiste a mulher na gestação, no
parto e no pós-parto. Entre as funções que esta profissional desempenha na hora do parto destacam-se: segurar a
mão da mulher, ajudar a parturiente a respirar, conversar com ela e prover-lhe encorajamento e tranquilidade através
de um ambiente aconchegante, emitir mensagens positivas e promover a adoção de medidas alternativas de alívio da
dor, como massagens, musicoterapia e aromaterapia (NOLAN, 1995).

REFERENCIAL TEÓRICO

Aspectos Históricos do Parto

Ao longo do tempo, o parto foi encarado pela sociedade ocidental de maneiras bastante distintas, passando de um
momento exclusivamente feminino, caseiro, fisiológico e natural, para um evento essencialmente médico e
institucional. Durante o processo de institucionalização do parto – que se deu no início do século XIX, através da
incorporação paulatina da obstetrícia pela medicina e da difusão da atenção médica hospitalar (LEÃO & BASTOS,
2001) – o protagonismo da mulher foi transferido para a equipe de saúde, ficando a primeira a mercê de práticas
consideradas pelos tradicionalistas como essenciais e rotineiras. No entanto, tais práticas acabaram se tornando
“ritualísticas”, como a episiotomia¹, praticada até hoje pelos médicos, e que, segundo alguns autores, não traz nenhum
benefício para o parto ou para a parturiente, por não possuírem evidências científicas e se basearem na intuição, na
experiência clínica não-sistematizada e nas teorias fisiopatológicas (CASTELO, 1989 APUD ATALLAH & CASTRO
1998).

A crítica ao modelo de assistência ao parto foi relegado à marginalidade até o final da década de 1970, quando foi
publicado Bases fisiológicas y psicológicas para el manejo humanizado del parto normal, de Roberto Caldeyro-Barcia
(1979), que constituiu uma marca no discurso médico. Ele descreveu o modelo de assistência como inadequado e
propôs mudanças na compreensão das dimensões anátomo-fisiológicas e emocionais do parto. O texto questionou a
então representação da mulher como vítima da sua natureza, e do corpo feminino como “normalmente patológico”,
evidenciando o viés de gênero da interpretação médico-obstétrica (DINIZ, 2005).

No Brasil, a assistência ao parto é caracterizada por um alto índice de intervenções, destacando que no ano de 2000,
o número de cesárias chegou a 38% do total de partos e, em 2008 o país foi considerado um dos líderes mundiais em
cesariana. Do ano de 1994 ao ano de 2013 o índice de cesarianas saiu de 32% para 52% dos partos realizados
(SILVA, JORGE, MATSUE, JUNIOR & BARROS, 2016). Tais índices são visivelmente altos, se levarmos em
consideração a recomendação da OMS, que aconselha uma taxa de cesariana igual ou inferior a 15% dos partos (FIO
CRUZ, 2011).

Dentre os fatores que influenciam a manutenção desses altos índices de cesariana, podemos citar os socioculturais,
destacando-se o medo da dor durante o trabalho de parto e parto, a ideia de lesões anatômicas e fisiológicas
provocadas pelo parto normal e o conceito amplamente difundido de que o parto normal traria riscos para o bebê
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(RODRIGUES & SIQUEIRA, 2008).

Humanização do Parto

A Humanização da Assistência ao Parto é vista como uma das faces da PNH que garante à mulher respeito como
pessoa única, em um momento de sua vida no qual precisa de atenção e cuidado, bem como a família e o bebê
(MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO, 2015). Nessa nova perspectiva, é garantido à mulher o seu
protagonismo durante o parto, que é encarado como um evento fisiológico e que, na maioria das vezes, não precisa
de qualquer intervenção. A Humanização da Assistência ao Parto busca ainda garantir à mulher direitos como a
presença de um acompanhante escolhido por ela, conversar, informar e solicitar consentimento antes da realização de
qualquer procedimento, promover um ambiente acolhedor, além de permitir o contato imediato mãe-bebê e garantir
que permaneçam juntos durante toda a internação. É importante ressaltar que a humanização deve acontecer
independente do tipo de parto escolhido pela mulher, ou seja, deve também acontecer nas cirurgias cesarianas
procurando sempre fornecer informações a cerca dos riscos envolvidos na realização dessa modalidade de parto e
evitar intervenções desnecessárias que possam vir a causar desconforto para o bebê (MINISTÉRIO PÚBLICO DE
PERNAMBUCO, 2015).

O Ministério da Saúde reconhece que a presença de um acompanhante traz vários benefícios para as parturientes
como maior tranquilidade e segurança, havendo diminuição no tempo de trabalho de parto e no número de cesárias,
contribuindo ainda para a diminuição do risco de acometimento por depressão pós-parto (OLIVEIRA et al, 2011). A Lei
nº 11.108, instituída no ano de 2005, determina que as instituições de saúde, sejam públicos ou privados, permitam a
presença de um acompanhante durante todo período de trabalho de parto, parto e pós-parto.

Embora seja essencial, a presença do acompanhante escolhido pela parturiente, por si só, não garante
necessariamente a oferta de suporte no trabalho de parto (suporte intraparto), que consiste na presença de uma
pessoa que oferece conselhos, medidas de conforto físico e emocional, e outras formas de ajuda para a parturiente
durante o trabalho de parto e parto (BRÜGGEMANN, PARPINELLI & OSIS, 2005). Nesse sentido, a presença de uma
profissional treinada para oferecer à parturiente o apoio e a segurança necessário durante o trabalho de parto e parto
se faz indispensável. As atividades de suporte durante o parto podem ser classificadas em 4 categorias: suporte
emocional, que consiste em encorajar, tranquilizar e estar presente continuamente; medidas de conforto físico, como
massagens e compressas frias; suporte de informação através de orientações, instruções e conselhos; e defesa, que
consiste em interpretar os desejos do casal frente aos profissionais do hospital e agir em favor deles (HODNETT, &
OSBORN, 1989).

A figura da Doula

A palavra doula, de origem grega, tem como significado “escrava”, ou “aquela que serve” pois, na cultura grega, ela
era quem assistia a mulher em casa após o parto, auxiliando no cuidado com o bebê e nos afazeres domésticos
(SILVA, BARROS, JORGE, MELO & JUNIOR, 2012 ). A palavra foi resgatada pela antropóloga americana, estudiosa
da prática do aleitamento materno, Dana Raphael, para referir-se à companheira que oferece à mulher, ao seu marido
ou acompanhante suporte emocional e físico durante todo processo de parto e nascimento, inclusive no puerpério
(KLAUS, KENNELL & KLAUS, 2002).

A atuação da doula vincula-se ao uso tanto da medicina tradicional, quanto à medicina alternativa e complementar. No
Brasil, a função da doula foi regularizada pelo Ministério da Saúde em 2006, por meio da Portaria 971 que criou a
Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares (PICs) com objetivo de garantir a prevenção de agravos,
promoção e recuperação da saúde (BARROS, 2006). As PICs ressaltam a importância de a mulher se tornar agente
do seu destino, tomando consciência de suas competências e de suas habilidades no controle da própria saúde e do
corpo. Por tanto, essas práticas de saúde têm como objetivos desenvolver no sujeito a aquisição de competências de
autoestima e de autocuidado, bem como a capacidade para analisar criticamente a realidade na qual está inserido
(KLEBA & WENDAUSEM, 2009).

No ano de 2003, Hodnett, Gates, Hofmeyr & Sakala publicaram estudo através do qual observaram que mulheres que
tiveram apoio contínuo tiveram maior probabilidade de ter um parto vaginal espontâneo. Além disso, as mulheres
também tiveram menor probabilidade de fazer uso de medicamentos para dor durante o trabalho de parto e a duração
do trabalho de parto foi menor (HODNETT , GATES, HOFMEYR & SAKALA, 2013). Um estudo realizado em macacas
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grávidas, que foram submetidas à tensão psicológica, sem estimulação dolorosa e sem contato físico, encontrou como
resultado níveis severos de asfixia fetal com diminuição do pH arterial fetal (MYERS, 1975).

A partir desses estudos podemos observar que a presença da doula ao lado da parturiente, provendo conforto físico,
segurança e encorajamento, reduz a ansiedade materna fazendo com que a parturiente sinta-se mais segura
culminando em um trabalho de parto mais rápido e com menores índices de intervenções obstétricas (LEÃO &
BASTOS, 2001).

Embora a presença da doula seja benéfica para a evolução do trabalho de parto e parto, conforme apontam os
estudos citados anteriormente, muitas maternidades não permitem o seu acesso, visto que essa profissional é
considerada ainda como uma acompanhante, o que faz com que as mulheres tenham que escolher entre a presença
de sua doula e do outro acompanhante, já escolhido anteriormente. Porém, movimentos legais atuais vêm mudando
esse quadro, a exemplo do Projeto de Lei 2195/13, criado no ano de 2013, que além de fixar um piso salarial para as
doulas, garante à parturiente o direito de ser acompanhada por alguém de sua preferência e assistida por uma doula.
Outros Projetos de Lei semelhantes, no sentido de garantir a presença da doula durante o parto, vem sendo
elaborados, protocolados ou aprovados pelo Brasil, como em Blumenau (SC), em Rondonópolis (MT) e em Brasília
(DF).

A PESQUISA

Objetivos Específicos

Caracterizar sociodemograficamente uma amostra de mães que foram acompanhadas por doulas;

Descrever a percepção de mulheres acerca da presença da doula durante o trabalho de parto;

Relacionar a presença da doula durante o processo de parturição com o tipo de intervenções realizadas pela
equipe médica na parturiente;

Relacionar a presença da doula com a utilização de métodos não-farmacológicos para o alívio da dor da
parturiente.

Método

A amostra foi selecionada por conveniência e composta de nove mulheres que tiveram uma gestação considerada de
baixo risco, que foram acompanhadas por doulas antes, durante e após o parto.

Os dados foram coletados por meio de um roteiro de entrevista semi-estruturado. As mulheres foram contatadas via
Facebook ou WhatsApp onde foi solicitada sua participação. O roteiro da entrevista era enviado pelo WhatsApp, onde
as mães responderam as perguntas por meio de áudios, excetuando-se os dados sociodemográficos, que foram
respondidos por mensagem escrita.

Resultados e Análise dos Dados

As respostas das participantes foram interpretadas por meio da Análise do Discurso de Maria Lúcia Rocha-Coutinho
(1994) uma vez que a entrevista faz parte do modelo de pesquisa qualitativo.

Dados Sociodemográficos – Das nove mulheres entrevistadas, 5 residiam em Sergipe e quatro do estado da Bahia.
Das que residiam em Sergipe, todas moravam em Aracaju, sendo que quatro deram à luz na Maternidade Santa
Helena e uma na Santa Isabel. Das quatro que residiam na Bahia, uma residia em Salvador e as outras três residiam
em cidades interioranas, sendo que três deram à luz no Centro de Parto Normal Mansão do Caminho e deu à luz em
casa.

A idade das participantes variou de 19 a 35 anos. Das nove participantes, oito são casadas e uma divorciada, sendo
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que a renda familiar variou de dois à treze salários mínimos. Quanto ao número de filhos, sete mulheres tinham um
filho, uma tinha dois filhos e uma disse ter três filhos. Oito participantes deram à luz pela via vaginal e uma por
cesariana.

Três participantes de declararam brancas, cinco pardas e uma negra. Seis possuíam o ensino superior completo, uma
possuía o ensino superior incompleto e duas tinham o ensino médio completo.

Das informações obtidas através das entrevistas realizadas surgiram as seguintes categorias: Intervenções
Realizadas, Métodos para Alívio da Dor, Presença da Doula e Importância da Equipe.

Intervenções Realizadas – Nesta categoria as participantes citaram como intervenções o uso de medicamento usado
para dilatar o colo do útero, estimulação a deambulação e as posições mais confortáveis para a mulher, litotomia²,
manobra de Kristeller³ e livre acesso a água e alimento.

Eu já tava com dilatação total. Quando o médico veio, acho que alguém comentou que eu
não tinha deixado colocar a ocitocina no soro, aí o médico veio com uma seringa e injetou
sem perguntar nada. (P04)

O obstetra me deixou bem à vontade, de ficar na posição que eu quisesse, de caminhar
pela sala, de fazer tudo que eu tivesse vontade. (P05)

Eu amava ficar no vaso sanitário porque aquele orifício deixava meu cóccix livre, então,
quando a dor vinha parece que eu aguentava. Ficava mais de meia hora no vaso sanitário.
E aí levantava , caminhava, vinha a dor, eu agachava, vinha a dor (P08).

Durante o processo de parto eu bebi água a todo momento, foi colocada uma garrafa de
água pra mim no quarto, eu comi chocolate, eu comi rapadura pra dar energia. Não fui
privada de nada não (P09).

Diversas práticas na assistência ao parto são promotoras de melhores resultados obstétricos e são efetivas para a
redução de desfechos perinatais negativos. Por outro lado, o uso inadequado de tecnologias ou a realização de
intervenções desnecessárias, tal como a realização da manobra de Kristeller, e a privação de água e alimento, podem
trazer prejuízo tanto para a mãe quanto para o bebê (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1996).

O uso da ocitocina sintética que é um medicamento endovenoso muito utilizado na assistência obstétrica, pois atua
como indutor e estimulador do trabalho de parto (GOLDMAN & BARROS, 1998) pode ser citado como exemplo de
prática médica realizada rotineiramente, sem que se tenha evidências científicas que comprovem o seu benefício. Em
um estudo realizado por Reis (2005) em maternidades do Rio de Janeiro, verificou-se que o uso de ocitocina não
seguia nenhum modelo preconizado para a correção de anomalias na progressão do trabalho de parto.

A Organização Mundial de Saúde orienta que não está claro que o uso liberal de ocitocina para a correção da
dinâmica uterina ofereça benefícios para as mulheres e os seus recém-nascidos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE
SAÚDE, 1996 APUD CAGNIN, MAMEDE & MAMEDE, 2014), mas existem efeitos colaterais importantes, como a
hiperestimulação uterina e o aumento da dor (REIS, 1995). O uso dessa substância pode ser substituído pelo
incentivo à deambulação, ou seja, caminhar livremente pelo local, técnicas de respiração e mudanças de posição
(d’ORSI et al, 2005), como relatado pelas Participantes 05 e 08.

Além do uso rotineiro de ocitocina, outras práticas não fundamentadas também se fizeram presentes nos relatos das
participantes, como a litotomia e a manobra de Kristeller.

Estudo realizado por Caldeyro-Barcia, em 1960, indica que mulheres que pariram na posição vertical apresentavam
contrações uterinas mais rítmicas, intensas e eficientes do que em decúbito dorsal. Estudos nas últimas décadas
compararam as diversas posturas adotadas durante o trabalho de parto e parto têm revelado que todas as outras
posições (de pé, de cócoras ou sentada) são superiores à litotomia dorsal em relação à progressão do trabalho de
parto e às vantagens fisiológicas para mãe e feto (GUPTA & NIKODEM, 2000; LEWIS et al., 2004 APUD SILVA,
SILVA, SOARES & FERREIRA, 2007). Além desses benefícios, um estudo feito com 20 ensaios clínicos sobre as
posições na segunda fase do parto confirmou que na posição vertical ou lateral, há diminuição da sensação de dor
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intensa durante o período expulsivo, quando comparada com a litotomia (TEIXEIRA & PEREIRA, 2006).

Quanto à privação de água e alimento, foi possível perceber que a liberação ou restrição desse quesito variou de
acordo com a equipe médica, sendo que uns liberavam e até incentivavam o consumo de alimentos e de líquidos
durante o trabalho de parto. Dentre as equipes, as que apresentavam mais frequentemente práticas consideradas
como promotora de melhores resultados perinatais se localizaram no estado da Bahia, sendo que, no estado de
Sergipe, duas apresentaram boas práticas, sendo que uma foi totalmente contratada e paga pela parturiente e na
outra apenas o médico buscava dar à mulher mais autonomia na hora do parto.

Métodos para Alívio da Dor - Entre os métodos citados pelas entrevistadas temos: o banho de água morna,
massagens, aromaterapia, musicoterapia, o uso da bola de suíça ou bola de pilates e anestesia.

Fomos para o banheiro, fiquei lá na água... a água do chuveiro morna batendo nas costas,
batendo na barriga. No outro banheiro pude me deitar no chão do box aí ela ficava jogando
água morna em minha barriga (P02).

Ela [doula] fez massagem com óleo essencial nas minhas costas, no meu dorso, fez
bastante massagem. A música aliviou bastante e... a bola e os exercícios foram mais para
acelerar o parto [...] Mas o método que eu utilizei mesmo que me aliviou assim foi a
massagem e a água. Nossa, a água é um santo remédio! Aquela água batendo nas costas,
morninha enquanto você tá em trabalho de contração, também aliviava muito, a água
morna, muito, muito (P08).

Foram as massagens feitas pela doula. No meu caso, na sexta-feira não tinha doula, então
quem fez isso foi a equipe de enfermagem revezando... mas o que aliviou as dores foi a
água corrente (P09).

E aí eu comecei a ficar com medo de sentir mais dor do que aquilo e tava cansada, daí eu
pedi a analgesia [...] Quando ele aplicou a dor diminuiu muito... não muito (P03).

De acordo com a literatura, os métodos para alívio da dor podem ser divididos em dois grupos: os métodos
farmacológicos e os não farmacológicos. Os métodos farmacológicos utilizados para analgesia no parto são: epidural,
espinhal, e combinada espinhal-epidural. Também pode-se utilizar técnicas alternativas farmacológicas, como
opioides (BRICKER & LAVENDER, 2002).

Os métodos não farmacológicos de alívio da dor tem como objetivo tornar o parto o mais natural possível, diminuindo
as intervenções, cesarianas e administração de fármacos. Dessa maneira, os cuidados não farmacológicos são
alternativas que visam a desmedicalização (SESCATO, SOUZA, & WALL, 2008). Dentre os métodos não
farmacológicos podemos citar: o banho de chuveiro ou de imersão, massagens na região lombar, exercícios de
respiração e exercícios de relaxamento muscular. Esses métodos podem ser aplicados de forma combinada ou
isolada (DAVIM, TORRES & DANTAS, 2009).

Uma importante contribuição na assistência à parturiente é proporcionar condições para que esta possa suportar a dor
e o desconforto gerado pelas contrações uterinas durante o processo de parturição. Nesse sentido, Barberi, Henrique,
Chors, Maia & Gabrielloni (2013) desenvolveram um estudo por meio do qual buscaram avaliar de forma isolada e
combinada a utilização do banho quente de aspersão e exercícios perineais realizados com bola suíça durante o
trabalho de parto e percepção da dor. Os resultados desse estudo indicam que a utilização associada dos métodos
não farmacológicos para alívio da dor (banho quente de aspersão e exercícios perineais com a bola suíça) durante a
fase de dilatação está relacionada com a redução da dor da parturiente e promoção do conforto materno, quando
associados . Consonante com este estudo, os relatos das participantes indicaram os banhos quentes como um
método eficaz para o alívio da dor. No entanto, os exercícios foram referidos pelas mulheres como um método auxiliar
na evolução do parto e não como um método de alívio da dor.

A musicoterapia estuda os efeitos terapêuticos da música nos seres humanos. É um método de baixo custo e fácil
aplicabilidade, além de ser não-farmacológico e não invasivo (Tabarro, Campos, Galli, Novo & Pereira, 2010). O efeito
da música, usada na dor do trabalho de parto como método não farmacológico para o alívio da dor, pode interferir no
ciclo medo-tensão-dor, de forma relaxante, visando à quebra deste ciclo e, consequentemente, minimizar a dor
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(CASTRO, 2009 apud de OLIVEIRA et al 2013).

Assim como a musicoterapia, a aromaterapia paz parte das chamadas Práticas Integrativas Complementares PICs)
que vêm mostrando-se uma prática útil para a utilização em obstetrícia como um método não-farmacológico para
alívio da dor. Segundo Lopes, 2016, as mais frequentes indicações da prática da aromaterapia são o alívio da dor,
relaxamento e redução da ansiedade, estresse e medo, de satisfação materna, diminuição da duração do primeiro
estágio do parto, entre outros. A aromaterapia utilizada com óleos essenciais, dessa forma, promoveria efeitos físicos
e psicológicos positivos sobre a saúde materna.

Dentre as participantes, houve prevalência de uso dos métodos não farmacológicos para alívio da dor. Porém, apesar
da prevalência desse método, a utilização de métodos farmacológicos para alívio da dor, mais especificamente, a
analgesia combinada, se fez presente no relato da participante P03.

De acordo com a OMS, em sua cartilha “Assistência ao Parto Normal: um guia prático”, lançado no ano de 1996, nos
partos de baixo risco, a aplicação da analgesia peridural é marcadamente um exemplo da medicalização do parto,
transformando um evento fisiológico em um procedimento médico. No caso da Participante 03, a aplicação de
analgesia provocou várias intervenções consideradas desnecessárias, como a manobra de Kristeller, a episiotomia e a
litotomia, fato que confirma a literatura, que afirma que métodos não farmacológicos acarretam menos intervenções
durante o parto (SOUZA, AGUIAR & SILVA, 2015).

Presença da Doula e Importância da Equipe – Nessa categoria foi analisada pelas participantes a presença da doula,
sua influência no desfecho do parto e a importância de uma equipe técnica

Quando ele saiu, ele tava aparando o meu períneo, mas aí quando saiu a cabeça ela deu
uma puxadinha pra ele terminar de sair que eu acho que não precisava. Ele conseguiria
sair sozinho e não teria lacerado tanto o períneo. É o que eu acho, é o que eu imagino
(P02)

Eu ficava em uma posição que era mais confortável para mim, mas a equipe não
concordava e ficava sempre dando piadinha. Que minha filha ia nascer e ia cair no chão,
que ninguém ia segurar, que eu devia obedecer e ficar deitada como as outras tavam
(P04).

O apoio realmente foi constante. O momento é que realmente é um pouco tenso, talvez
porque como eu não conhecia ela, na hora, né, você não se entrega assim pra pessoa se
sentir tão relaxada. Mas, tipo assim, realmente super gentil, adorei a doula que me atendeu
e a enfermeira, foram ótimas (P07)

[...]Passamos minha gravidez assim, a gente se conheceu, viramos amigas, porque a doula
e a doulanda, eu acho que elas devem criar assim uma sintonia muito forte, a doula ela tem
que saber, tem que saber o que a gestante em trabalho de parto tá precisando com o olhar,
sabe [...]Ela foi muito, muito... Ela é maravilhosa! (P08)

De acordo com a literatura, mulheres que são acompanhadas por doulas têm menor tempo de trabalho de parto, maior
interação da mãe com o bebê, possuem menos chances de parir pela via cesariana e de precisarem fazer uso da
ocitocina sintética, menor taxa de anestesia peridural para parto vaginal e de bebês admitidos na unidade de cuidados
intensivos neonatais (LEÃO & BASTOS, 2001).

No entanto, várias práticas consideradas pela OMS, 1996, como prejudiciais ou ineficazes, que são utilizadas
inadequadamente ou que não possuem evidências científicas comprovadas foram utilizadas por algumas equipes
durante o parto, como é possível perceber através dos relatos das participantes 02 e 03, que evidenciaram o uso de
duas práticas ainda comuns em maternidades: a puxar a cabeça do bebê para acelerar o processo de expulsão e
raspar os pelos pubianos da mulher como um procedimento de rotina.
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Outra atitude presente foi o desencorajamento por parte de algumas equipes de maternidades do estado de Sergipe
que atenderam mulheres conveniadas a planos de saúde, quanto à realização do parto normal presente nos relatos
das participantes 01 e 04, que relataram palavras de desencorajamento partidas da equipe técnica que as
acompanhava, além do desconhecimento de métodos não-farmacológicos de alívio da dor.

Segundo Diniz (2005), o encorajamento e a confiança transmitidos por uma equipe compreensiva pode ter uma
influência marcante na redução da tensão emocional no trabalho de parto, principalmente quando se dá à mulher
oportunidade de discutir seus sentimentos, realizar indagações e expressar seus temores. Dessa maneira, equipes
que adotam más práticas e não procuram oferecer à mulher um ambiente de segurança e de autonomia, influenciam
diretamente no desfecho do processo. No caso das participantes 01 e 04, o desfecho não foi o desejado, causando
sentimento de frustração e insatisfação. No caso específico da participante 04, esta relatou, fora do momento de
entrevista, que relembrar o momento do parto ainda lhe causa muita dor e que, atualmente, ainda não consegue
comemorar verdadeiramente o aniversário da filha, pois quando a data se aproxima, lembra de tudo o que aconteceu
na maternidade.

Embora tenha sido frequente o número de intervenções desnecessárias, todas as mulheres avaliaram positivamente a
presença da doula. No entanto o vínculo anterior foi citado como fator importante para o desenvolvimento de uma
relação de verdadeira entrega e confiança.

Além disso, pôde-se perceber que a presença da doula não foi suficiente para garantir um parto humanizado e com o
menor número de intervenções possíveis, uma vez que não houve, em determinados casos, uma sintonia entre a
doula e a equipe técnica nem entre doula e instituição,

CONCLUSÕES

Os dados sociodemográficos revelaram uma amostra diversa, embora pequena, quanto à renda familiar.
Excetuando-se as doulas que trabalham no Centro de Parto Normal Mansão do Caminho, todas as outras
profissionais foram contratadas particularmente pela participante, sendo que a renda não foi um fator determinante
nesse sentido. Esse dado indica que o acompanhamento por doulas às gestantes e parturientes perpassa a realidade
de mulheres, independente da sua classe social. Quanto à utilização de métodos para alívio da dor, o fato das
mulheres serem acompanhadas por doulas favoreceu a utilização de métodos não-farmacológicos para alívio da dor,
embora não tenha garantido a sua total ausência, já que duas participantes fizeram uso de anestesia, tendo uma dado
à luz por via vaginal e uma por cesariana

Embora a maioria dos partos tenha se dado por via vaginal, o número de intervenções consideradas pela Organização
Mundial de Saúde (1996) como desnecessárias ou que não tenham comprovação científica para o seu uso foi
expressivo. Dentre as intervenções que se fizeram presentes podemos citar a litotomia, manobra de Kristeller e a
aplicação rotineira de ocitocina. Além dessas práticas, algumas equipes do estado de Sergipe proíbem a entrada da
doula em espaços da maternidade, como centro obstétrico e sala de pré-parto, e, em alguns casos, até mesmo do
acompanhante escolhido pela mulher, direito que é garantido por lei desde o ano de 2005. Das participantes que
deram à luz no estado de Sergipe, apenas uma teve o acompanhamento ininterrupto da doula. Isso só foi possível
pois esta participante contratou toda equipe técnica que acompanhou seu parto.

Apesar do alto número de intervenções e do fato de a doula ser impedida de acompanhar as participantes em
determinados espaços, a participação desta profissional foi avaliada positivamente pelas gestantes, que se referiram à
doula como alguém que oferece apoio emocional durante o processo, que se preocupa com o bem-estar da mulher e
promove um ambiente de concentração e equilíbrio.

Por fim, se faz importante ressaltar que, embora a doula seja uma figura importante na humanização do parto, a sua
presença por si só não garante que os direitos e a individualidade da mulher como sujeito do seu parto sejam
respeitados. É preciso, antes de tudo, uma equipe que entenda e respeite o papel de cada profissional envolvido neste
momento e uma instituição que acolha e que atenda às demandas dessas mulheres, promovendo assim um parto
seguro e respeitoso.
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NOTAS

1. EPISIOTOMIA: Corte feito no períneo, região localizada entre a vagina e o ânus da mulher.

1. LITOTOMIA: Posição na qual a paciente é colocada em decúbito dorsal com a cabeça ligeiramente elevada. As
pernas devem permanecer elevadas e flexionadas e separadas, amparadas por um suporte.

1. MANOBRA DE KRISTELLER: Compressão abdominal pelas mãos que envolvem o fundo do útero.
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