
Por Luiza Avellar
doula, educadora perinatal e
consultora em amamentação



Antes de ser doula, sou mãe do Luiz Fernando, que nasceu em 2016. 
Sou também designer. Minha história com partos começou na adoles-
cência, quando conversava com amigas e �cava inconformada que 
todas pensavam em ter �lhos por cesariana com medo da dor do 
parto. Vim de uma família onde todas as mulheres pariram por via vaginal.

Quando engravidei, em 2015, optei pelo parto domiciliar planejado. 
Tive doula e duas enfermeiras obstetras, não tive problemas com 
amamentação e foi tudo muito natural para mim. Comecei a passar 
informações para ajudar amigas grávidas. Em uma visita pós parto 
das enfermeiras, falei brincando que ia virar doula e elas, junto do meu 
marido, me �zeram enxergar que aquilo realmente era a minha missão.

O nascimento do meu �lho foi o meu renascimento, pois foi ele quem 
despertou em mim a vontade de mudar radicalmente de pro�ssão, de 
me sentir realizada e sentir que faço a diferença no mundo. Me formei 
como doula e educadora perinatal em 2017 e em 2018 como consul-
tora de amamentação. Também trabalho com aromaterapia para 
gestantes e puérperas.

No mundo materno fui me identi�cando com assuntos que visam o 
respeito com o bebê. Desde o respeito pela hora de nascer até o 
respeito à criança na educação. Acredito que devemos buscar uma 
maternidade mais leve, consciente e natural. Tive a vontade de juntar 
todos esses assuntos em um espaço multidisciplinar virtual e por 
isso criei o “Materniza” , que vem da ideia de humanizar a materni-
dade/paternidade. Humanizar é respeitar mulher, bebê e a nossa na-
tureza mamífera e humana. Alguns assuntos que gosto de estudar e 
abordar no Materniza são:



Assistência humanizada da gestação e parto / Amamentação 
em Livre Demanda / Baby Led Weaning e Introdução Alimentar 
ParticipAtiva / Disciplina Positiva / Ciência do Início da Vida / Cria-
ção com apego e cama compartilhada / Pedagogia Waldorf e etc

Acredito profundamente na frase de Michel Odent que diz que “para 
mudar o mundo é preciso primeiro mudar a forma de nascer”. As 
marcas do nascimento �cam gravadas nos subconscientes dos bebês. 
Pela Ciência do Início da Vida, nós precisamos prestar atenção desde a 
concepção até a primeira infância, pois é quando praticamente todo o 
cérebro se forma. Se queremos acabar tudo de ruim que acontece no 
mundo, precisamos voltar nossos olhos para esses primeiros anos. 

Mensalmente coordeno, junto com três parceiras, uma roda de con-
versas para gestante, puérperas e famílias chamada Gaia, que acon-
tece em Bangu e Barra. Caso queira saber datas das rodas, acompa-
nhe o per�l @materniza e @gaia.rj no Instagram e Facebook ou 
acompanhe no Facebook no link https://www.facebook.com/gaia.rj .

2012 - Conclusão da graduação em Design Grá�co pela PUC - Rio

2017 - Curso de Formação de Doulas e Educadoras Perinatais 
pelo Coletivo Gesta

2017 -  Curso de BLW e IA ParticipAtiva do CONALCO

2018 - Workshops de Aromaterapia para gestantes

2018 - Curso de Capacitação de Consultoras de Amamentação 
da Bianca Balassiano

2018 - Workshop Spinning Babies com Ginny Phang, no SIAPARTO



     O 1º encontro acontece na casa da gestante e visa conhecer 
melhor a gestante, suas expectativas em relação ao parto e pós-par-
to. Também esclarecerei dúvidas sobre o cenário obstétrico atual bra-
sileiro e os reais motivos que levam a uma cesariana. Indicarei alguns 
exercícios de Spinning Babies® (são baseados na anatomia e �siolo-
gia do corpo, pensados para estimular a �exibilidade e espaços da 
pelve, facilitar a rotação e um melhor posicionamento do bebê, maior 
conforto durante a gravidez e consequentemente um trabalho de 
parto mais fácil).

    O 2º encontro acontece na minha casa ou local de minha escolha.  
Passarei informações baseadas em evidências cientí�cas sobre 
intervenções na gestação, parto, pós parto e no recém-nascido, 
orientação para o plano de parto, entre outras dúvidas, com a revi-
são de plano de parto por e-mail. Também farei uma aplicação de 
Reiki com cristais para as gestantes que quiserem, visando trazer 
mais equilíbrio e harmonia para esse momento da gestação.

      O 3º encontro acontece na minha casa ou local de minha escolha 
Falaremos sobre amamentação (�siologia, pega, posicionamento, 
possíveis intercorrências e soluções, etc.). Também farei a aplicação 
do Reiki com cristais no �m do encontro.

      O 4º encontro também acontece na minha casa e visa uma “pre-
paração” para o parto. Conversaremos sobre a �siologia do parto, 
fases do trabalho de parto e responderei as perguntas: como saberei 
que estou em trabalho de parto? Como conto as contrações? E se a 
bolsa romper? Quando aviso a equipe? Quando a doula chega? 
Como meu acompanhante pode me ajudar? Quando iremos ao hos-
pital? Dentre outras dúvidas. No �m aplicarei o Reiki com cristais.

     O 5º encontro acontece na casa da gestante e visa trazer um con-
forto e emoção a mais na reta �nal. Faço o teste olfativo da aromaterapia

 

A Educação Perinatal é o processo de preparar a gestante e seu 
parceiro(a) sobre a gravidez, o parto e o pós-parto (puerpério), 
incluindo amamentação, onde informações são passadas para 
que possam vivenciar todas essas fases da maneira natural, infor-
mada e consciente. Informamos sobre a �siologia do trabalho de 
parto, evidências cientí�cas, cenário obstétrico no Brasil, �siolo-
gia da amamentação, entre outros tópicos. Além de esclarecer 
dúvidas da gestante e família.

Por de�nição, a doula é uma acompanhante de parto pro�ssional. São 
mulheres que oferecem suporte contínuo à parturiente durante o trabalho 
de parto e parto. Busca tornar a experiência do parto satisfatória para a 
mulher e ajuda a minimizar os desconfortos do trabalho de parto, bem 
como reduzir as possibilidades de intervenções médicas desnecessárias 
no processo �siológico. As doulas acreditam na perfeição do corpo femi-
nino e na sua plena capacidade de gestar e parir seus bebês com saúde 
e segurança. Desde 2014, o ofício da doula consta na Classi�cação Bra-
sileira de Ocupações (CBO), sob o número 322135 e, a partir de 
junho de 2016, a entrada das doulas nas maternidades públicas e 
privadas do Rio de Janeiro passou a ser garantida pela Lei 7.314.

    Estarei disponível diariamente por telefone ou pela internet para 
dar orientação e tirar suas dúvidas sobre gravidez, trabalho de 
parto, parto, amamentação e cuidados com o bebê, caso você 
e/ou sua família necessitem. Também estarei disponível nos encon-
tros mensais das rodas do grupo Gaia.



 ´´oMeu acompanhamento inclui doula backup (substituta), que será 
informada até a 35ª semana, no caso da minha impossibilidade em 
atendê-la. Caso deseje conhecê-la antes do parto, podemos combi-
nar em um encontro nas rodas do grupo Gaia sem custos.

 o  Estarei disponível para acompanhar seu parto durante todo o perí-
odo provável do seu parto (37ª à 42ª semana de gestação).

     Serão realizadas visitas pré-parto presenciais antes do período prová-
vel do parto, com duração média de 2 horas. Estas visitas são essenciais 
para nos conhecermos melhor e para obter informações importantes. 
Para conhecer o que faremos nos encontros, valores e formas de paga-
mento, veja o anexo ao �m da apresentação.

Durante o Trabalho de Parto e Parto
 onApós entrar em contato comigo, inicio o acompanhamento do traba-
lho de parto (TP) na sua casa ou hospital, a partir da fase ativa. Quando o 
TP se tornar mais intenso já é recomendável o acompanhamento do seu 
cuidador (enfermeira-obstetra ou médica-obstetra). Posso aconselhar 
sobre o momento de ir ao hospital, caso seja o local de parto escolhido. 
Em casos de internação em outros estágios, com indicação adequada, 
como indução do parto, por exemplo, permanecerei junto à contratante 
até a liberação para o quarto ou enfermaria, podendo sair e voltar.

 ooO uso de meus materiais (bola de pilates, óleo de massagem, 
rebozo, etc) não terão custos adicionais. Não possuo banheira para o 
parto. Se a gestante pretender usar, ela �ca responsável pela compra.

 ooCuido para que o ambiente do parto seja acolhedor e seguro e 
você possa se sentir à vontade para se concentrar no seu trabalho de 
parto com total liberdade, tranquilidade e privacidade.

 ooPosso sugerir técnicas não invasivas e não farmacológicas (mas-
sagens, hidroterapia, spinning babies, etc.) que viabilizem ou facilitem 
a progressão do seu TP e possam trazer a você conforto e alívio da 
dor, reduzindo a chance de intervenções não desejadas.
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 ooSempre que precisar, estarei ao seu lado prestando suporte contínuo 
para que se sinta acolhida, apoiada e encorajada durante todo o TP.

 o Fornecerei todas as informações que precisar durante o TP, 
sendo uma facilitadora na comunicação entre você, a equipe 
médica e o hospital. Durante o processo é possível que você precise 
tomar decisões que não foram previstas em seu Plano de Parto. Eu 
não decido por você, mas você poderá obter informações ou solici-
tar a minha opinião, em particular, quando quiser.

Após o Parto

 ooDentro do período de 30 dias após o nascimento, estarei sempre 
disponível, caso precise de mim, por telefone ou pela internet.

 ooSerá realizado 1 encontro até 30 dias após o parto para conver-
sarmos sobre suas impressões sobre o parto e para que eu possa 
dar a você quaisquer orientações que necessite em relação à ama-
mentação, puerpério e cuidados com o bebê. No caso de desfecho 
negativo prestarei apoio emocional a você. É você quem deve agen-
dar a visita dentro dos 30 dias, de acordo com sua disponibilidade 
e necessidade. 

     É importante lembrar que doulas não realizam procedimentos médi-
cos como toques para veri�car dilatação, não auscultam os batimentos 
fetais, nem atuam como parteiras, pois estes procedimentos não fazem 
parte do escopo de atendimento da doula. Também não interferem nos 
procedimentos realizados pela equipe médica escolhida pela mulher.

 ooApós o nascimento, permanecerei com você pelo menos 1 hora 
até que se estabeleça a primeira mamada, e tomarei os cuidados 
devidos nos partos hospitalares, para que não �que sozinha até que 
o bebê retorne da avaliação neonatal. Darei a você orientações bási-
cas sobre a amamentação para o sucesso do aleitamento.



Anexo sobre o pacote
de encontros

materniza



EDUCAÇÃO PERINATAL + PARTO
+ CONSULTORIA EM AMAMENTAÇÃO 

    Conteúdo 1 - Bate papo para conhecer melhor a gestante, suas expectati-
vas em relação ao parto e pós-parto. Esclarecerei dúvidas sobre o cenário obs-
tétrico brasileiro. Indicarei alguns exercícios de Spinning Babies® (baseados na 
anatomia e �siologia do corpo, pensados para estimular a �exibilidade e espaços 
da pelve, facilitar a rotação e melhor posicionamento do bebê, maior conforto na 
gravidez e consequentemente um parto mais fácil).

* 

    Conteúdo 2 - Falarei sobre os reais motivos que indicam uma cesariana e 
sobre as evidências cientí�cas em relação a intervenções na gestação, parto, 
pós parto e no recém nascido. Darei orientação para o plano de parto, entre 
outras dúvidas.

* 

    Conteúdo 3 - Bate papo sobre amamentação (�siologia, pega, posiciona-
mento, possíveis intercorrências e soluções, etc.). Também falaremos sobre 
exterogestação e os primeiros dias com o recém nascido.
* 

PRÉ PARTO

CONTEÚDOS:

O número de encontros dependerá da idade gestacional e disponibilidade da ges-
tante e acompanhante. Por exemplo, se o contrato for fechado no início da gesta-
ção, os assuntos poderão ser divididos em até 5 encontros de 1:30h. Se for fecha-
do já na reta �nal da gestação e não houver tempo hábil de realizar tantos encon-
tros, serão realizados no mínimo 2 encontros de 3 horas de duração. Não importa 
a idade gestacional. Os conteúdos que serão abordados são sempre os mesmos. 
Gosto de combinar o número de encontros de forma individualizada com cada uma.

Os encontros acontecem no meu local de atendimento. Apenas o último encon-
tro antes do parto (despedida de barriga) é que eu vou até a casa da gestante. Os 
conteúdos que estarão divididos pelos encontros são os descritos abaixo. Lem-
brando sempre que podemos individualizar cada caso.



    Conteúdo 4 - Conversaremos sobre a �siologia do parto, fases do trabalho 
de parto e responderei as perguntas: como saberei que estou em trabalho de 
parto? Como conto as contrações? E se a bolsa romper? Quando aviso a 
equipe? Quando a doula chega? Como meu acompanhante pode ajudar? 
Quando iremos ao hospital? Etc. 

É o último encontro antes do parto. O intuíto desse encontro é fazer com que 
a gestante relaxe e consiga se conectar ainda mais com seu bebê. Também é  
um momento de fortalecer ainda mais os vínculos entre o trio: doula, gestante 
e acompanhante. A gestante pode chamar algumas pessoas que formarão a 
sua rede de apoio para participar dessa cerimônia. Lembrando que não é uma 
festa, mas um momento de relaxar. Nesse encontro faremos o teste olfativo 
da aromaterapia, para decidirmos os óleos essenciais que estarão no difusor 
e no óleo de parto. Se a gestante quiser, também faremos o bellymapping, 
desenho que mostra o bebê na posição aproximada que ele se encontra na 
barriga. Por �m, faremos o chá de bênçãos com escalda pés feito por mim.

Estarei acompanhando vocês desde o momento que o parto começar a 
engrenar e vocês me acionarem, até 1h após o nascimento do seu bebê. Uti-
lizarei todas as tecnologias não invasivas que a doula utiliza quando você pre-
cisar (aromaterapia, rebozzo, massagens e etc). Darei suporte emocional e 
facilitarei a comunicação entre vocês e a equipe/hospital e tudo o mais des-
crito na apresentação.

* 

PARTO

DESPEDIDA DE BARRIGA

PÓS PARTO

Acontece na casa da agora puérpera. Farei uma consultoria em amamentação 
para orientar com as possíveis di�culdades que possam ter aparecido. Darei 
orientações sobre o uso do sling e banho de balde, além de outras técnicas que 
auxiliam na exterogestação (é necessário que você tenha o balde e o sling ou 
avise para eu levar os meus para demonstração). Também faremos o carimbo da 
placenta caso tenha sido desejo da família. Conversaremos sobre as impressões 
sobre o parto e sobre meu trabalho para fazermos um fechamento desse ciclo.



VALOR INTEGRAL DO SERVIÇO: R$ 2.280

OBS.:  Caso você tenha muita di�culdade com amamentação e precise de uma consulto-
ria de amamentação mais completa que vá além da consultoria que já faço na visita pós 
parto, poderemos combinar uma segunda visita pós parto com o valor bem abaixo da 
consultoria em amamentação padrão. O valor normal é de R$250, mas para clientes dou-
ladas por mim, o valor é de R$150. Não coloco isso no pacote, pois nem todas as mulhe-
res terão essa necessidade.

VALORES E FORMAS DE PAGAMENTO

     À vista por transferëncia bancária, espécie ou cheque* 
* 
* 

•  A 1ª parcela deve ser dada no ato do primeiro encontro (em cheque, 
espécie ou transferência bancária). Em caso de parcelamento por cheque, 
as demais parcelas devem ser dadas em cheques pré-datados. Em caso 
de cheques pré-datados, o último poderá ser depositado após o parto, 
caso seja a preferência da cliente.  Em caso de parcelamento por cartão 
de crédito, o cartão deve ser passado também no primeiro encontro.

• Ao desejar contratar meus serviços, enviarei um contrato para que pos-
samos fazer nossos acordos de forma transparente e segura.

• Caso pre�ra ter uma consulta sem compromisso de me contratar, 
atuo como Educadora Perinatal, realizo um encontro domiciliar para 
orientações gerais sobre parto e trabalho de parto, intervenções médi-
cas na parturiente e no recém-nascido, plano de parto e informações 
sobre locais de parto e pro�ssionais de assistência. Investimento 
R$200. Caso depois dessa conversa você decida por me contratar, 
abaterei esse valor do total. Se quiser me conhecer pessoalmente sem 
custos �nanceiros, estou disponível para conversas após os encontros 
do grupo Gaia todo mês. As datas podem ser acompanhadas no Ins-
tagram e no Facebook @materniza e @gaia.rj. 

   Parcelado no cartão de crédito em até 10x - com acréscimo das
taxas do cartão.

    Parcelas no cheque - devem ser quitadas até a data provável do parto.
Caso queira negociar o parcelamento em mais parcelas ou negociar os
serviços, entre em contato. 



Obrigada pela atenção

@materniza

espacomaterniza@gmail.com

21 99875-0848

www.espacomaterniza.com
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