Resposta ao“Consejo General de Enfermería”(Conselho Geral de
Enfermagem, Espanha) ao documento 'Dossier de prensa - La verdad
sobre las doulas
A Rede Europeia de Doula (European Doula Network - EDN) é uma Organização-Mãe
sem fins lucrativos, da qual fazem parte mais de mais de 30 Associações e Cursos de
Formação, de 19 países diferentes. Esta organização apoia doulas em toda a Europa
a estabelecerem organizações formais e responsáveis nos seus países de origem e
promove uma filosofia baseada na ética sobre o papel e os limites de uma doula como
uma pessoa de apoio não médico para mulheres e famílias durante os seus anos
férteis.
A European Doula Network ficou muito surpreendida ao ter conhecimento e entrar em
contato com o documento e website “Informe Doulas” por parte do Consejo General de
Enfermería (Conselho Geral de Enfermagem), em Espanha.
O Relatório e website contêm alegações contra as doulas que podem ser
consideradas como difamatórias, falsamente acusando-as de participar em atividades
nocivas. O relatório liga as doulas a questões que estão fora do âmbito da prática
destas, sem fornecer qualquer prova de evidência.
É com alarme e tristeza que constatamos que o Conselho não consultou quaisquer
organizações espanholas de Doulas, ou os pais e os profissionais de saúde que
trabalham com doulas há vários anos, na preparação desse mesmo relatório. Nem
tampouco examinou as evidências médicas e publicações feitas a partir de estudos
internacionais que vão sendo feitos há já várias décadas.
Doulas: apoio baseado em evidências para mulheres e famílias
As Doulas dão apoio emocional e prático de forma contínua, para mães e casais,
durante a gravidez, parto e no pós-parto imediato, fornecendo também apoio domiciliar
flexível, prático e emocional ás novas mães e suas famílias. As doulas são geralmente
mulheres experientes e mães que se formaram num curso de preparação para se
tornarem doulas.
As doulas apoiam mulheres e famílias de todas as classes sociais, étnias e religiões,
incluindo casais e famílias monoparentais, pais do mesmo sexo, famílias com
rendimentos reduzidos, executivas, estudantes, advogadas, parteiras, médicas etc.
As doulas dedicam-se a construir um relacionamento com as famílias que estão a
apoiar. Elas oferecem espaço e tempo aos os pais, para que estes discutam e reflitam
sobre a sua própria situação, as suas necessidades, experiências passadas e opções
na hora do parto, para que possam avançar para uma experiência positiva. As doulas
não estão lá para tomar o lugar do futuro pai ou parceiro(a) da mulher durante um
parto, a não ser que essa seja a escola do casal, ou quando as circunstâncias ou
pressões culturais obrigam a que o companheiro da mãe não possa estar com ela
durante o trabalho de parto e nascimento.
As doulas não assumem um papel clínico, elas trabalham ao lado dos profissionais de
saúde, apoiando as suas clientes nas suas próprias escolhas. A doula é sempre e
somente guiada a agir de acordo com o desejo dos seus clientes e não faz
recomendações específicas, podendo no entanto sinalizar recursos e informação
baseada em evidências.

A evidência baseada em estudos (Hodnett et al. 2013. Brigstocke S, 2014. Goldbort J,
2002) é que o apoio de uma doula pode significar:
• Redução do risco de cesariana.
•

Redução do risco de um parto instrumentalizado.

•

Redução da necessidade de fármacos e epidural no trabalho de parto

•

Redução da taxa de partos induzidos

•

Trabalhos de parto mais curtos

•

Aumento da satisfação das mulheres na sua experiência de parto

•

Aumento da probabilidade de se iniciar a amamentação.

•

Redução do risco de, ou da gravidade de, depressão pós-parto

•

Aumento da probabilidade de estabelecer com sucesso o aleitamento materno e
deste ainda se manter ás seis semanas

Para além de tudo isto, a Cochrane Review sobre o apoio continuado das mulheres em
trabalho de parto concluiu em 2013 que:
"Todas as mulheres deveriam ter o apoio contínuo durante o trabalho de parto. O
apoio contínuo de uma pessoa que está presente apenas para dar suporte, que não é
um membro da rede de conhecidos da mulher, é experiente na prestação de apoio ao
trabalho de parto, e tem alguma formação para o fazer [i.e. uma doula], parece ser
muito benéfico." (Hodnett et al, 2013)
O comentário de 2012 da Biblioteca de Saúde Reprodutiva da Organização Mundial de
Saúde “ Apoio contínuo para as mulheres em trabalho de parto” declara que:
"Tendo em conta todas as vantagens e possível redução dos custos para os sistemas
nacionais de saúde associados á presença de uma doula, (menos probabilidade de
cesarianas e uso analgesia), cobrir o custo dos serviços de doulas deve ser tomado em
consideração pelos responsáveis pela formulação de procedimentos e políticas."
As Doulas internacionalmente

No Reino Unido, as doulas são parte integrante dos serviços maternos.
Alguns hospitais do Serviço Nacional de Saúde (NHS) empregam doulas e outros têm
doulas como voluntárias autorizadas, que vêm ás enfermarias para apoiar as recémmães. A Doula UK (fundada em 2001 e principal organização de doulas no Reino
Unido) tem reuniões regulares com o Royal College of Midwives (RCM) e está
representada nas reuniões de Grupos Parlamentares. A Doula UK e algumas
instituições de caridade fornecem um serviço gratuito de apoio a mulheres vulneráveis
em Inglaterra. Na Polónia, doulas são “regulamentadas” e reconhecidas pelo governo
desde Janeiro de 2015, e a Associação Doula na Polónia é registada como uma
Organização Não Governamental (ONG) criada para unir e educar doulas.
Nos EUA, DONA International, a maior e mais antiga organização de doulas, foi
fundada em 1992 por um pequeno grupo de alguns dos maiores especialistas em
trabalho de parto. DONA Internacional conta agora com mais de 7000 membros em
todo o mundo.
Por toda a Europa, as leis, políticas e práticas variam, no que diz respeito á
possibilidade da mulher de escolher onde dar á luz, com que profissionais de saúde
(ou sem nenhum profissional de saúde), e quem quer do seu lado a apoiá-la.
Em França, uma doula pode estar num parto domiciliar apenas se um médico ou
parteira estiverem presentes e noutros países, parto em casa com parteiras nem
sequer é possível. Em contrapartida, no Reino Unido, as mulheres têm o direito legal
de dar á luz em casa, se o desejarem, seja com parteiras ou sozinhas, com ou sem

uma doula presente (esta não é um profissional de saúde). Na Holanda e em alguns
outros países europeus, já é norma permitir que pelo menos 2 parceiros de
nascimento possam estar com a mulher em trabalho de parto, ao passo que noutros
países, incluindo Espanha e Polónia, (e Portugal) 1, muitas vezes, fazem a mulher
escolher apenas um parceiro nascimento. Infelizmente alguns hospitais públicos na
Turquia não permitem sequer que alguém apoie e acompanhe a parturiente.
O 2013 Cochrane Review afirmou que "em muitos países ... apoio contínuo durante o
trabalho de parto tornou-se a excepção e não a regra. Isto pode contribuir para a
desumanização das experiências de parto das mulheres. O Atual Modelo Obstétrico
submete frequentemente as mulheres a rotinas institucionais, que podem ter efeitos
adversos sobre o progresso do trabalho de parto. "(Hodnett et al, 2013).
A Convenção Europeia dos Direitos Humanos oferece proteção a todos os indivíduos
que fazem escolhas no parto. Em casos recentes os tribunais têm afirmado que o
artigo 8º da Convenção protege o direito da mulher de decidir as circunstâncias e local
onde quer dar à luz. Nenhum procedimento médico deve ser realizado sem o
consentimento da mulher e esta tem também o direito de recusar intervenções
indesejadas, por menores que possam parecer aos profissionais de saúde, e deve ser
sempre acompanhada de informação suficiente, objectiva e imparcial para fazer uma
escolha informada. Em casos extremos, o tratamento desrespeitoso durante o parto
podem também violar o artigo 3 da Convenção, que se refere ao tratamento cruel,
desumano ou degradante.
O receio destas políticas restritivas, baseadas ou não em evidência, e os resultados
adversos que destas podem surgir, podem fazer com que as mulheres escolham um
local ou circunstância para dar á luz fora da norma do meio em que está inserida.

Em conclusão
A EDN apela ao Consejo General de Enfermagem da Espanha para que rescinda o
seu relatório "Informe Doulas ', e remova o site imediatamente, e que realize uma
consulta adequada, que inclua uma ponderação equilibrada de todas as evidências,
antes de produzir um substituto. A EDN disponibiliza-se desde já a participar nesse
processo, como consultora.
A EDN vai apoiar os membros espanhóis EDN na procura de orientação jurídica sobre
as medidas a tomar em resposta ao que acreditamos ser declarações falsas e
difamatórias, que fazem parte do documento e 'Informe Doulas'.
The European Doula Network.
Website: www.european-doula-network.org
Email: info@european-doula-network.org
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The European Doula Network (EDN)

A Rede Europeia de Doula (EDN) é uma organização sem fins lucrativos, da qual
fazem parte mais de mais de 30 Associações e Cursos de Formação, de 19 países
diferentes. Esta organização apoia doulas em toda a Europa a estabelecerem

organizações formais, e responsáveis nos seus países de origem e partilha uma
filosofia baseada na ética sobre o papel e os limites de uma doula como uma pessoa
de apoio não médico para mulheres e famílias durante os seus anos férteis.
Doulas no Reino Unido, a um propósito de caridade
Em Inglaterra, existem organizações como a Birth Companions e a Doula UK Access Fund
(Fundo de Acesso a uma Doula), que permitem que mulheres em situações de
vulnerabilidade, por exemplo que estejam ou estiveram em risco de serem detidas,
aquelas em refúgios para vítimas de violência doméstica, as refugiadas, ou aquelas em
dificuldades económicas, tenham acesso ao apoio de uma doula sem qualquer custo.
Em algumas localidades, as doulas trabalham para o Serviço Nacional de Saúde do Reino
Unido, (NHS).
http://doula.org.uk/content/doula-access-fund
http://www.chelwest.nhs.uk/about-us/news/clinicians-blogs/support-women-during-theirlabour
http://www.nct.org.uk/courses/antenatal/antenatal-services/doula
https://www.sheffield.gov.uk/caresupport/childfam/doula-project.html
http://www.goodwindoulas.org
http://www.abl-cbc.co.uk/content/charity/our-work/doulas.php
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