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Minha história com partos começou na adolescência, quando 
conversava com amigas e �cava inconformada que elas pensa-
vam em cesariana com medo da dor do parto. Vim de uma família 
onde todas as mulheres pariram por via vaginal. Fiz graduação em 
Design e trabalhei com isso por alguns anos, mas não me sentia 
realizada. Sempre fui muito maternal e tinha o desejo de ser mãe. 

Quando engravidei, em 2015, optei pelo parto domiciliar planeja-
do. Tive doula e duas enfermeiras obstetras. Meu parto foi muito 
tranquilo e não tive problemas com amamentação. Foi tudo muito 
natural para mim. Comecei a passar informações para amigas 
grávidas. Na visita pós parto das enfermeiras, falei brincando que 
viraria doula e elas, junto do meu marido, me �zeram enxergar que 
aquilo realmente era a minha vocação. O nascimento do meu �lho 
foi o meu renascimento, pois despertou em mim a vontade de 
mudar radicalmente de pro�ssão, de sentir realização e que faço 
diferença no mundo.
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Me formei como doula em 2017 e 
em 2018 como consultora em 
amamentação. Sou católica 
e me sinto muito grata por 
Deus ter me enviado 
um �lho e me mostra-
do esse caminho 
que me realiza e 
que amo tanto!
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Estudei muito sobre as desco-
bertas da neurociência, sobre 
como as emoções na gestação, 
a forma de nascer e a forma que 
a criança é cuidada nos primeiros 
anos de vida, quando o cérebro 
está terminando de se formar, �cam 
armazenadas no subconsciente pro resto da vida e farão dife-
rença na personalidade e na psique (emoções) desse novo ser.  

Como mãe sempre estudei sobre desenvolvimento infantil e 
cada etapa que passaria com meu �lho para fazer o melhor para 
ele. O ser humano se prepara para tudo, desde um vestibular 
até um concurso público ou uma entrevista de emprego, mas 
para a maior e mais importante missão das nossas vidas que é 
criar um �lho, nem todos se preparam. Daí, além de podermos, 
sem querer, prejudicar nossos �lhos, acabamos também di�cul-
tando o nosso lado, pois quando fazemos algo com mais cons-
ciência, bem informados, por mais desa�ador que possa ser, se 
torna mais leve. Acho que os instintos são importantes sim, 
mas precisam estar em harmonia com o conhecimento.

Com isso, fui identi�cando assuntos que respeitam esse desen-
volvimento do bebê, desde o respeito pela hora de nascer até 
o respeito à criança na educação. 



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 maternidade/paternidade. Humanizar é res-
peitar mulher, bebê e a nossa natureza mamífera e humana. 
Alguns dos assuntos que encontrei foram:

Parto Humanizado / Amamentação em Livre Demanda / 
Baby Led Weaning e Introdução Alimentar ParticipAtiva / 
Disciplina Positiva / Ciência do Início da Vida / Criação com 
apego e cama compartilhada / Pedagogia Waldorf e etc

Mensalmente coordeno, junto com outras doulas, uma roda de con-
versas para gestantes, puérperas e famílias chamada Gaia, que 
acontece na Barra da Tijuca. Caso queira saber datas das rodas, 
acompanhe o per�l @materniza e @gaia.rj no Instagram e Facebook.
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"Para mudar o mundo é preciso primeiro mudar a forma de nascer." - Michel Odent



    Meu acompanhamento inclui doula backup (substituta), para o 
caso da minha impossibilidade em atendê-la. Caso deseje conhecê-
-la antes do parto, podemos combinar em um encontro nas rodas do 
grupo Gaia sem custos ou nas consultas coletivas onlines e mensais 
inclusas. Estarei disponível para acompanhar seu parto durante todo 
o período provável do seu parto (37ª à 42ª semana de gestação).

      Serão realizados encontros pré-parto presenciais antes do período 
provável do parto, com duração média de 2 horas. Estes encontros 
são essenciais para nos conhecermos melhor e para obter informa-
ções importantes. Para conhecer o que faremos nos encontros, valo-
res e formas de pagamento, veja o anexo ao �m da apresentação.

Durante o Trabalho de Parto e Parto

     Após entrar em contato comigo, inicio o acompanhamento 
do trabalho de parto na sua casa ou hospital, a partir da fase 
ativa. Quando se tornar mais intenso já é recomendável o 
acompanhamento do seu cuidador (enfermeira-obstetra ou 
médica-obstetra).

*
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  Disponibilidade diária no 
telefone ou na internet para 
tirar suas dúvidas sobre gravi-
dez, trabalho de parto, parto, 
amamentação e cuidados com 
o bebê, caso você e/ou sua 
família necessitem. Também es-
tarei disponível nos encontros 
mensais das rodas do grupo Gaia.

*

*

*



       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 libe-
ração para o quarto ou enfermaria, podendo sair e voltar.

    O uso de meus materiais (bola de pilates, óleo de massa-
gem, rebozo, etc) não terão custos adicionais. Não possuo 
banheira/piscina para o parto. Se a gestante pretender usar, 
ela �ca responsável pela compra.
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     Cuido para que o ambiente do parto seja
acolhedor e seguro e você possa se sentir 
à vontade para se concentrar no seu traba-
lho de parto com total liberdade, tranquili-
dade, amor e privacidade.

     Posso sugerir técnicas não invasivas e 
não farmacológicas (massagens, hidrote-
rapia, spinning babies, etc.) que viabilizem 
ou facilitem a progressão do seu trabalho 
de parto e possam trazer a você conforto 
e alívio da dor, reduzindo a chance de 
intervenções não desejadas.

oo Sempre que precisar, estarei ao 
seu lado prestando suporte contí-
nuo para que se sinta acolhida, 
apoiada e encorajada durante todo 
o trabalho de parto.

*

*

*

*

*



 

 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 pre-
cise tomar decisões que não foram previstas em seu Plano de 
Parto. Eu não decido por você, mas você poderá obter informa-
ções ou solicitar a minha opinião, em particular, quando quiser.

    É importante lembrar que doulas não realizam procedimentos 
médicos como toques para veri�car dilatação, não auscultam os 
batimentos fetais, nem atuam como parteiras, pois estes procedi-
mentos 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 
básicas sobre a amamentação para o sucesso do aleitamento.

*

*
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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 
conversarmos sobre suas impressões sobre o parto e para que 
eu possa dar a você quaisquer orientações que necessite em 
relação à amamentação, puerpério e cuidados com o bebê. No 
caso de desfecho negativo prestarei apoio emocional a você. É 
você quem deve agendar a visita dentro dos 30 dias, de acordo 
com sua disponibilidade e necessidade. 

*
*



Pacotes
& Valores



Doulagem
Básica
     1º encontro presencial - para nos conhecermos melhor e para 
falar da �siologia do parto (dor do parto, dilatação, Spinning babies - ensi-
narei os exercícios básicos - e etc.). Caso a gestante ainda não tenha de�-
nido onde terá seu bebê, conversaremos também sobre o cenário obstétri-
co p/ encontrarmos a melhor opção p/ sua família. Esse encontro acontece 
no local de escolha da contratante.

       2º encontro presencial - entre 36 e 37 semanas. O intuíto é a 
gestante se conectar com seu bebê e é o momento de fortalecer mais 
os vínculos entre o trio: doula, gestante e acompanhante. Faremos o 
bellymapping  (desenho que simula o bebê na barriga) e falarei sobre as 
fases do trabalho de parto, além de tirar dúvidas como: “Quando 
chamar a doula? Em que momento iremos pro hospital?” entre outras. 
Esse encontro acontece na casa da contratante.

iiiiiii iiAtendimento ao parto - acompanhamento do trabalho de parto 
(desde a casa da parturiente), parto e pós parto imediato. Utilizarei as tec-
nologias não invasivas de alívio da dor, incluindo aromaterapia. Darei supor-
te emocional e facilitarei a comunicação entre vocês e a equipe/hospital.

         1 visita pós parto - na casa da contratante até 30 dias após o parto. 
Darei orientações sobre amamentação caso a mãe esteja com di�culdade. 
Darei orientações sobre o sling e outras técnicas que auxiliam a exterogesta-
ção. Também faremos o carimbo da placenta caso tenha sido desejo da 
família e conversaremos sobre as impressões sobre o parto. Caso a mãe 
precise de uma consultoria em amamentação mais completa (um encontro 
focado apenas nisso), precisará contratar um encontro adicional. Não são 
todas as mulheres que enfrentam desa�os com amamentação e a grande 
maioria enfrenta aqueles que se resolvem nesse único encontro pós parto.

R$
2.380



R$
180

Cursos para educação perinatal
 CURSO PLANO DE PARTO E EVIDÊNCIAS 

1 aula online em grupo pela plataforma Zoom
ou similar. Cada encontro tem a duração média
de 2 horas:

Falaremos sobre Intervenções no parto e no recém nascido e 
evidências cientí�cas. Você vai aprender que intervenções não 
devem ser feitas nunca e quais podem às vezes ser necessá-
rias (e quando são necessárias). 

Falaremos também sobre os mitos e sobre os reais motivos de 
cesariana e darei orientações para montar seu plano de parto. 

Entrego, no �m da aula, alguns materiais para 
estudo, artigos cientí�cos e modelos de
planos de parto.

Obs.: algumas vezes esse encontro poderá ser
individual, dependendo da demanda do mês



 CURSO DE AMAMENTAÇÃO E PRIMEIROS CUIDADOS

1 aula online em grupo pela plataforma Zoom
ou similar. Duração média de 2h:30min:

Falaremos sobre a �siologia da amamentação, pega,
posicionamento, possíveis intercorrências e soluções, etc.). 
Também falaremos sobre exterogestação, ferramentas para 
ajudar o emocional do bebê e etc.

Obs.: algumas vezes esse encontro poderá ser individual,
dependendo da demanda do mês

R$
180



melhor custo X benefício

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 
conversarmos sobre suas impressões sobre o parto e para que 
eu possa dar a você quaisquer orientações que necessite em 
relação à amamentação, puerpério e cuidados com o bebê. No 
caso de desfecho negativo prestarei apoio emocional a você. É 
você quem deve agendar a visita dentro dos 30 dias, de acordo 
com sua disponibilidade e necessidade. 

Pacote Completo

+
2 encontros do 
pacote básico

Curso online de plano 
de parto e evidências

+ Curso online de
amamentação

R$
2.640



Pacote Simples

       1 encontro intensivo - será feito a partir de 32 semanas para 
falar da �siologia do parto (dor do parto, fases do trabalho de parto 
e Spinning babies). Falaremos também das intervenções e evidências 
cientí�cas. Esse encontro dura em torno de 3h e será realizado no local 
de escolha da contratada. Nesse pacote não tem o bellymapping.

iiiiiiiiiAtendimento ao parto - acompanhamento do trabalho de 
parto, parto e pós parto imediato. Utilizarei todas as tecnologias não inva-
sivas de alívio da dor, incluindo aromaterapia. Darei suporte emocional e 
facilitarei a comunicação entre vocês e a equipe/hospital.

PACOTE EXCLUSIVO PARA GESTANTES QUE IRÃO 
PARA O SUS E QUE COMPROVADAMENTE TEM UMA 
RENDA MAIS BAIXA.  

Não é su�ciente para deixar a família informada como precisam estar, 
portanto, a família precisa mostrar que está correndo atrás de estudar e 
de se informar ao máximo. Isso para evitar que a família passe por vio-
lências obstétricas e eu evitar presenciar essas cenas.

R$1.540



VALORES E FORMAS DE PAGAMENTO

* 

* 

* 

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

• Caso pre�ra ter uma consulta sem compromisso de me contratar, atuo 
como Educadora Perinatal e realizo um encontro domiciliar para orienta-
ções gerais sobre �siologia do parto e trabalho de parto e informações 
sobre locais de parto e pro�ssionais de assistência. Investimento R$250. 
Caso depois dessa conversa você decida por me contratar, abaterei esse 
valor do total. Se quiser me conhecer pessoalmente sem custos �nancei-
ros, estou disponível para conversas após os encontros do grupo Gaia 
todo mês. As datas podem ser acompanhadas no Instagram e no Face-
book @materniza e @gaia.rj. 

• Caso você tenha di�culdade com amamentação e precise de uma con-
sultoria mais completa que vá além da consultoria que já faço na visita pós 
parto, poderemos combinar uma segunda visita pós parto. O valor normal 
é de R$300, mas para clientes douladas por mim, o valor é de R$210.

    À vista com 8% de desconto por transferëncia bancária, espécie ou 
cheque. Deve ser quitado no primeiro encontro, na assinatura de contrato.

     Parcelado no cartão de crédito em até 4x sem júros e até 12x com 
júros. O cartão deve ser passado no primeiro encontro também.

     Até 4 parcelas no cheque - cheques pré datados também devem ser 
entregues no primeiro encontro, na assinatura do contrato. O último 
cheque deve ter data próxima até no máximo a data provável do parto.

Caso queira negociar o parcelamento ou os serviços, entre em contato. 



• Todo mês eu e minhas backups fazemos consultas coletivas onlines 
e gratuítas para todas as gestantes que estão sendo acompanhadas 
por nós. Essas consultas não são obrigatórias, mas são importantes 
não só para tirar dúvidas, mas para conhecer as backups. Assim, 
numa eventualidade que a sua doula não possa comparecer no 
parto, não chega uma pessoa estranha para você. Acionar backup é 
extremamente raro, mas é sempre bom todo mundo se resguardar.

• Todos os encontros presenciais e onlines (cursos), é importante 
(apesar de não ser obrigatório) os acompanhantes de parto partici-
parem junto da gestante.

OBSERVAÇÕES



OBRIGADA!

por uma parental idade mais consciente e humana
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