
Doula
na gravidez

e parto



O meu nome é Bárbara, nasci e vivo em Matosinhos e sou mãe do Vasco, do
André, da Marta e do Pedro.

Com a formação de Doula (2005) tenho tido o privilégio de trabalhar com
mulheres/pessoas não binárias e casais no seu desejo de vivenciar experiências
de pré-concepção, gravidez e parto saudáveis e felizes.

Sou também Educadora Menstrual e de Fertilidade Natural, certificada pelo
método Sensiplan e Hormonal Health Coach, certificada pelo Institute for
Integrative Nutrition. Fiz formação em EFT (emotional freedom technique) e
também formação inicial em Naturopatia, bem como outras ações de curta
duração que têm vindo a enriquecer o meu percurso profissional.

Em 2022 completei as Formações Base e Avançada em Lactação e Assistência
ao Aleitamento Materno, pela Uterus, Saúde Integrativa da Mulher, com o apoio
da Associação Portuguesa dos Consultores de Lactação Certificados (IBCLC)

Mas as formações que fiz não são nada, em comparação com que aprendo
com as pessoas que se cruzam no meu caminho, nomeadamente com quem
tenho vindo a trabalhar, em momentos tão preciosos das suas vidas.



A experiência tem-me ensinado que quanto melhor nos conhecemos (as
nossas luzes e as nossas sombras) e procuramos o equilíbrio na nossa relação
connosco próprias, mais estamos preparadas para vivenciar em pleno todas
fases da nossa vida, especialmente a pré-concepção, a gravidez, o parto e o
pós-parto.

Ao autoconhecimento e consciência de quem somos, poderemos
acrescentar o conhecimento e consciência do que nos rodeia. Termos
acesso a informação, sempre que possível baseada em evidências científicas,
é um passo em direção ao nosso empoderamento pessoal, pois o
conhecimento permite-nos, ao longo da nossa vida, fazer escolhas tranquilas,
conscientes e informadas.

Eu sou alguém que te vê e que  te ouve. Eu estou presente, para ti.
Eu vou respeitar as tuas escolhas, sem julgar.

Ao longo do nosso acompanhamento, eu vou partilhar contigo informação
que te permitirá tomar decisões e também para que possas descobrir todo o
teu potencial pessoal e enquanto futura mãe. Durante o parto, eu vou estar ao
teu lado a, carinhosamente, providenciar medidas de conforto, para que este
possa ser uma experiência empoderadora e feliz para  ti e para o teu bebé.



Há 6 meses atrás vivi o dia mais feliz da

minha vida.

De mão dada comigo estava o meu marido e,

do outro lado, a Bárbara.

A Bárbara apoiou-me emocionalmente,

ajudou-me no alívio da dor e esteve presente,

com os seus pezinhos de lã, no parto do

Afonso.

Que bom que foi tê-la como doula, não

imagino passar por esta experiência sem ela.

A Bárbara foi doula, foi mãe, foi amiga e, por

isso, estou-lhe eternamente grata. 

Inês P.





Perguntas frequentes
"Uma doula é uma profissional que presta apoio
prático, emocional e informacional à mulher/casal
durante o período da gravidez, parto e pós-parto.

A doula essencialmente apoia, ouve, e dá
confiança aos novos pais e sem julgar, contribui
para o seu empoderamento na procura de
respostas e tomada de decisões."                                                             

"Durante a gravidez, o trabalho da doula pode
incluir uma mistura entre sessões práticas
(massagens, exercícios, etc) e teóricas (discussão
sobre evidências, construção do plano de parto,
etc). 

No trabalho de parto e parto, a doula apoia o
casal na gestão desse momento particular,
podendo apoiar diretamente a mulher em
estratégias para alívio da dor, apoiar o pai a dar
suporte físico e emocional à mulher, etc."                

"O trabalho da doula é de natureza não médica, e
nesse sentido, uma doula não faz diagnósticos,
nem exames, nem emite opiniões sobre as
escolhas do casal.

A doula está lá para apoiar de forma isenta,
apontando informação, evidência científica,
exemplos, segundas opiniões, contactos úteis, etc,
mas não escolhe pelos seus clientes."

O que é uma doula?

O que uma doula faz
exatamente?

O que uma doula não
faz?

Textos extraídos do diretório doula.pt

"A doula nunca substitui o apoio que o parceiro pode dar. Muito pelo contrário, pode
complementá-lo. A doula também dá suporte ao pai, apoiando-o nas suas dúvidas e reforçando
a sua confiança. Respeitando o grau de envolvimento que o Pai deseja ter neste processo, e
criando condições para que estas aconteçam. Durante o parto, o pai e a doula formam uma
equipa coesa, que se reveza para apoiar a mulher, ajudando a guardar o seu espaço e a fazer
valer as suas escolhas de parto junto dos profissionais de saúde."



Durante a gravidez, o trabalho da doula faz-se através de encontros
regulares onde são abordados diversos temas e onde são esclarecidas as
questões que a mulher (ou o casal) possa ter relativamente à gravidez, parto
ou pós-parto (nomeadamente o apoio à amamentação).

Na verdade, o trabalho da doula é muito mais do que prestar
esclarecimentos ou informar. O seu papel vai muito mais além disso, uma
vez que o suporte emocional constitui a pedra basilar de todo o processo.

Previamente à escolha da doula, aconselho realizarmos uma sessão
introdutória (online, gratuita, de cerca de 30 minutos de duração) para que
nos possamos conhecer mutuamente e onde poderemos conversar sobre as
expectativas quanto ao acompanhamento, planos para a gravidez e parto ou
outras questões específicas.

É fundamental que exista um "match" entre a mulher (o casal) e a sua doula,
pois a relação que se cria baseia-se em confiança e muita cumplicidade. 
A escolha da tua doula deve ser consciente, nem que para isso seja
necessário entrevistar diversas doulas, até encontrares "a tal".



A mãe que está a nascer, a menina que foi, a mulher que sonhou ser e a mulher
que é hoje.

Sugestão de alguns temas para abordar
nas sessões de acompanhamento:

O/a companheiro/a e o seu enquadramento em todo o processo. O vínculo mãe-
pai-bebé ou mães-bebé ou pais-bebé.

Os quatro trimestres da gestação.
Sintomas e cuidados naturais relacionados com a gravidez.

O trabalho de parto e o parto. Como o corpo físico e emocional se preparam para
o parto. Construir o Plano de parto.

A doula no parto: métodos de alívio da dor, práticas manuais e posições para
favorecer o nascimento fisiológico. Rotinas hospitalares com mãe e bebé.

Plano de pós-parto: como podemos promover um pós-parto tranquilo, desde a
gravidez.

A importância da primeira hora após o parto (golden hour). 
Projeto de amamentação.

Cada sessão tem uma duração aproximada de 90 minutos e poderá decorrer no meu espaço

de trabalho (Matosinhos) ou noutro local a combinar (como o domicílio).

A periodicidade de realização de sessões poderá variar consoante o desejo da cliente, mas

habitualmente realiza-se uma sessão por mês até ao último mês de gestação, podendo este

intervalo ser encurtado à medida que se aproxima a data prevista para o parto.

Poderão ser acrescentados novos temas, sempre que se considerar necessário e a

mulher/casal assim o deseje.

No caso de ser pretendido o acompanhamento do trabalho de parto, é fundamental a
realização de, no mínimo três sessões prévias, sendo numa delas abordado o tema do
parto.

Durante o tempo de acompanhamento estarei disponível para esclarecer qualquer questão

por telefone ou whatsapp, dentro do meu horário de trabalho (das 10h00 às 19h00).



Durante o parto, estarei ao teu lado, promovendo um ambiente de proteção e
confiança que facilita a sua progressão. Sempre que desejares, poderei
propor medidas de conforto e de alívio das contrações durante todo o
período do trabalho de parto.

O acompanhamento do parto tem início a partir do momento em que a
gravidez atinge as 38 semanas até ao momento do nascimento do bebé.

Durante o parto, mantendo o meu papel de elemento de suporte, garantirei
assistência personalizada e contínua à mulher, funcionando como um elo de
ligação entre esta (e o casal) e os profissionais de saúde. Após o nascimento
do bebé, promoverei o vínculo bebé e pais, através da amamentação e prática
da pele-com-pele.

O acompanhamento de parto tem a duração até cerca de duas horas após o
nascimento e inclui uma visita ao domicílio nos dias seguintes.



Presencial no meu gabinete ou online.
Valor unitário.

Notas:

Desconto no pagamento antecipado de um conjunto de sessões:
3 sessões: 125€ | 6 sessões: 220€

O pagamento do serviço de acompanhamento do trabalho de parto poderá ser efetuado de forma
faseada: 50% até à 37ª semana de gestação e os restantes 50% até 5 dias após o parto.

As despesas de deslocação estão salvaguardadas até um raio de 10 km a partir do ponto de partida
(Matosinhos). Para distâncias superiores acresce uma taxa de 0.36€/km + portagens, quando aplicável.

Para salvaguardar alguma questão de força maior que me possa impossibilitar a deslocação no dia do
parto, aconselho vivamente a existência de uma doula de backup. Esta será apresentada ao casal
durante as últimas sessões, não havendo lugar ao pagamento de despesas extra. A doula de backup
poderá igualmente ser sugerida pelo casal.

Os valores apresentados são isentos de IVA.

Compreende a minha disponibilidade 24h/24h desde a 38ª semana de gestação até duas horas após o
nascimento do bebé.

SESSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE GRAVIDEZ ou
APOIO AO ALEITAMENTO (pós-parto)

ACOMPANHAMENTO DE TRABALHO DE PARTO

45€

Tabela de preços:
A PARTIR DE 1 DE JANEIRO DE 2023

Presencial no domicílio (Matosinhos / Porto / Vila Nova de Gaia)
Valor unitário.

SESSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE GRAVIDEZ ou
APOIO AO ALEITAMENTO (pós-parto) 55€

200€Não presencial (por telefone, sms, videochamada).

Compreende a minha disponibilidade 24h/24h desde a 38ª semana de gestação até duas horas após o
nascimento do bebé.

ACOMPANHAMENTO DE TRABALHO DE PARTO

350€Presencial no domicílio (Matosinhos / Porto / Vila Nova de Gaia)

Compreende a minha disponibilidade 24h/24h desde a 38ª semana de gestação até duas horas após
o nascimento do bebé.

ACOMPANHAMENTO DE TRABALHO DE PARTO + PARTO

500€Presencial no domicílio (Matosinhos / Porto / Vila Nova de Gaia) ou hospitalar



01
Sessão de esclarecimento
Uma sessão de esclarecimento sobre métodos de prevenção
natural de uma gravidez, válida até ao primeiro aniversário do
bebé.

02
Álbum de fotos
Um álbum para as fotos do bebé ou um livro do bebé da 
 marca Nuvem de Açúcar.

03
Doula pós-parto

Desconto na contratação do serviço de doula pós-parto, a
funcionar durante as primeiras semanas de vida do bebé.

04
Reportagem vídeo
Desconto no serviço de reportagem vídeo e/ou fotos, da
gravidez/parto/pós-parto.

Ofertas:
Com a contratação dos serviços de acompanhamento do trabalho de parto +
parto, terei muito gosto em oferecer:

https://nuvem-de-acucar.lojasonlinectt.pt/category/papelaria-maternidade


Ter dúvidas é natural

Estou disponível para esclarecer as tuas questões por whatsapp:
914 655 171 ou email: barbara@fertilidadenatural.pt.

Até breve!


