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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 053/CT/2017 

 

Assunto: Assistência de Enfermeira Obstétrica e Doula 

Palavras-chave: Doula; Enfermeira Obstétrica; parto; Enfermeiros. 

 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

“Sou enfermeira obstétrica e doula, gostaria de saber se posso prestar assistência no trabalho 

de parto hospitalar ou domiciliar como Enfermeira e doula? Durante o parto posso prestar 

assistência apenas como doula? Apenas como doula me eximo das obrigações como 

enfermeira obstétrica?” 

 

II – Resposta Técnica do Coren/SC: 

 

A atenção ao parto no Brasil passa por um processo de modificação que exige discussão 

acerca da atuação dos profissionais da obstetrícia, bem como a participação da mulher neste 

cenário (AQUINO, 2014; PATAH; MALIK, 2011). Ressalta-se que médicos, enfermeiros e 

obstetrizes são os profissionais legalmente habilitados para acompanhamento dos partos 

brasileiros reconhecidos pelos conselhos profissionais e Ministério da Saúde (ANDRADE; 

LIMA, 2014). 

Nesse âmbito, a humanização do parto aparece como movimento que visa devolver à mulher 

seu papel de protagonista durante o período gestacional, parto e nascimento, com menor 

intervenção profissional. Com isso, o parto e o nascimento no país passa a ser campo de 

disputa política entre médicos e enfermeiros, visto que o modelo tecnocrático é centrado no 

primeiro e as políticas de humanização buscam legitimar o segundo, na condução de ações 

durante o parto normal sem complicações. De tal modo, a obstetrícia como campo de atuação 

de profissionais diversos amplia sua relevância, principalmente pelo apoio normativo e 

político do Ministério da Saúde (MAIA, 2010). 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312016000401395&lang=pt#B4
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312016000401395&lang=pt#B22
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312016000401395&lang=pt#B3
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312016000401395&lang=pt#B3
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312016000401395&lang=pt#B17
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Doula é uma palavra de origem grega que significa mulher que serve. Historicamente, foi 

usada para descrever aquela que assiste a mulher em casa após o parto, apoiando no cuidado 

com o bebê e os afazeres domésticos, porém sua atuação está adquirindo vertente mais 

técnica, ancorada em saberes biomédicos, embora orientada pela humanização obstétrica 

(DONA, 2014). 

Segundo a Resolução COFEN Nº 0516/2016 que Normatiza a atuação e a responsabilidade do 

Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra e Obstetriz na assistência às gestantes, parturientes, 

puérperas e recém-nascidos nos Serviços de Obstetrícia, Centros de Parto Normal e/ou Casas 

de Parto e outros locais onde ocorra essa assistência; estabelece critérios para registro de 

títulos de Enfermeiro Obstetra e Obstetriz no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais 

de Enfermagem, e dá outras providências em seu Artigo 3º consta: 

Art. 3º Ao Enfermeiro, Obstetra e Obstetriz, atuando em Serviço de Obstetrícia, Centro de 

Parto Normal e/ou Casa de Parto ou outro local onde ocorra a assistência compete: 

I – Acolher a mulher e seus familiares ou acompanhantes; 

II – Avaliar todas as condições de saúde materna, clínicas e obstétricas, assim como as do 

feto; 

III – Garantir o atendimento à mulher no pré-natal, parto e puerpério por meio da consulta de 

Enfermagem; 

IV – Promover modelo de assistência, centrado na mulher, no parto e nascimento, ambiência 

favorável ao parto e nascimento de evolução fisiológica e garantir a presença do 

acompanhante de escolha da mulher, conforme previsto em Lei; 

V – Adotar práticas baseadas em evidências científicas como: oferta de métodos não 

farmacológicos de alívio da dor, liberdade de posição no parto, preservação da integridade 

perineal do momento da expulsão do feto, contato pele a pele mãe recém-nascido, apoio ao 

aleitamento logo após o nascimento, entre outras, bem como o respeito às especificidades 

étnico-culturais da mulher e de sua família; 

VI – Avaliar a evolução do trabalho de parto e as condições maternas e fetais, adotando 

tecnologias apropriadas na assistência e tomada de decisão, considerando a autonomia e 

protagonismo da mulher; 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312016000401395&lang=pt#B10
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VII – Prestar assistência ao parto normal de evolução fisiológica (sem distócia) e ao recém-

nascido; 

VIII – Encaminhar a mulher e/ou recém-nascido a um nível de assistência mais complexo, 

caso sejam detectados fatores de risco e/ou complicações que justifiquem; 

IX – Garantir a integralidade do cuidado à mulher e ao recém-nascido por meio da articulação 

entre os pontos de atenção, considerando a Rede de Atenção à Saúde e os recursos 

comunitários disponíveis; 

X – Registrar no prontuário da mulher e do recém-nascido as informações inerentes ao 

processo de cuidar, de forma clara, objetiva e completa; 

XI – Emitir a Declaração de Nascido Vivo -  DNV, conforme a Lei nº 12.662, de 5 de junho 

de 2012, que regula a expedição e a validade nacional da Declaração de Nascido Vivo. 

XII – Prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias ao 

acompanhamento e avaliação do processo de cuidado; 

XIII – Promover educação em saúde, baseado nos direitos sexuais, reprodutivos e de 

cidadania; 

XIV – Participar do planejamento de atividades de ensino e zelar para que os estágios de 

formação profissional sejam realizados em conformidade com a legislação de Enfermagem 

vigente; 

XV – Promover, participar e ou supervisionar o processo de educação permanente e 

qualificação da equipe de Enfermagem, considerando as evidencias cientificas e o modelo 

assistencial do Centro de Parto Normal ou Casa de Parto, centrado na mulher e na família; 

XVI – Participar de Comissões atinentes ao trabalho e a filosofia do Centro de Parto Normal 

ou Casa de Parto, como: comissão de controle de infecção hospitalar, de investigação de óbito 

materno e neonatal, de ética, entre outras; 

XVII – Participar de ações interdisciplinares e Inter setoriais, entre outras, que promovam a 

saúde materna e infantil; 

XVIII – Notificar todos os óbitos maternos e neonatais aos Comitês de Mortalidade Materna e 

Infantil/Neonatal da Secretaria Municipal e/ou Estadual de Saúde, em atendimento ao 

imperativo da Portaria GM/MS nº 1.119, de 05 de junho de 2008, ou outra que a substitua. 
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Conforme a lei nº 16.869, de 15 de janeiro de 2016 que dispõe sobre a presença de doulas 

durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, e estabelece outras 

providências, em seu artigo 2º consta: 

Art. 2º É vedada às doulas a realização de procedimentos médicos ou clínicos, bem como 

procedimentos de Enfermagem e da enfermeira obstétrica, entre outros. 

Conforme o Decreto Lei nº 94.406/87, que regulamenta a Lei do Exercício Profissional da 

Enfermagem, compete ao enfermeiro:  

Art. 8º - Ao enfermeiro incumbe:  

II - Como integrante da equipe de saúde:  

h) Prestação de assistência de Enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao recém-

nascido;  

j) Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto; 

l) Execução e assistência obstétrica em situação de emergência e execução do parto sem 

distócia.  

Art. 9º - Às profissionais titulares de diploma ou certificados de Obstetriz ou de Enfermeira 

Obstetra, além das atividades de que trata o artigo precedente, incumbe: 

I - Prestação de assistência à parturiente e ao parto normal;  

II - Identificação das distocias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico;  

III - Realização de episiotomia e episiorrafia com aplicação de anestesia local, quando 

necessária. 

Considerando a Resolução COFEN nº 311/2007 que aprova a Reformulação do Código de 

Ética dos profissionais de Enfermagem:  

Seções I, II e IV – 

 Das Responsabilidades e Deveres, a saber:  

Art. 12 - Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de Enfermagem livre de danos 

decorrentes de imperícia, negligência e imprudência;  

Art. 36- Participar da prática profissional multi e interdisciplinar com responsabilidade, 

autonomia e liberdade; 

O Parecer nº 036 de 2014 do COREN-SP que trata sobre Atuação do Enfermeiro quanto à 

adoção das Boas Práticas de Atenção ao Parto e ao Nascimento conclui que: O Enfermeiro, 
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como integrante da equipe de saúde na assistência integral à mulher, deve usar seu 

conhecimento técnico-científico atrelado aos preceitos éticos de compromisso com a profissão 

e com a vida humana, proporcionando assistência digna e com qualidade, além da 

qualificação do profissional. 

Conforme a Resposta da ABENFO – SC 2017, Uma Enfermeira Obstetra que faz curso de 

formação de doula, pode agregar essa formação complementar em sua rotina de assistência de 

trabalho de parto sim; no entanto, quando ela cursa uma especialização de qualidade, não 

necessita desta formação complementar para prestar um atendimento seguro e holístico no 

acompanhamento do parto e nascimento; Entendemos que sua procura pela formação como 

doula é para uma visão distinta dos modelos tecnocráticos que aprendemos nas graduações e 

instituições em que trabalhamos; 

- Se você tem a profissão de enfermeira obstétrica, você tem que atuar como enfermeira 

obstétrica; acompanhando o processo de nascimento do início ao fim. Você tem 

responsabilidade técnica, legal e cientifica. 

- A enfermeira obstétrica tem respaldo legal e competência técnica para acompanhar o parto, 

não necessitando fazê-lo por intermédio ou indicação da doula; 

- A priorização do papel da enfermeira obstétrica, cabe exclusivamente a ela, portanto ela tem 

que assumir o seu papel integralmente, reconhecendo sua competência técnica, cientifica e 

humanística, com identidade, autenticidade e responsabilidade; 

- Ser doula é uma ocupação, e a doula não faz parte da equipe de Enfermagem, portanto, as 

questões referentes a esta ocupação, são da competência da sua Associação, ou seja, os 

conselhos de Enfermagem não têm direito de fiscalizá-las, além de encaminhar as demandas e 

denúncias; 

- A enfermeira obstétrica já tem garantida a sua inserção na assistência domiciliar ao trabalho 

de parto, não necessitando de curso de doula para isso. 

 

Ante ao exposto, o COREN – SC acompanha a Resposta da ABENFO - SC 2017 e conclui 

que: as competências da Enfermeira Obstétrica estão devidamente regulamentadas, amparadas 

por lei e compreendem todas as atividades da ocupação de Doula que não é regulamentada 
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por esse órgão. A Enfermeira Obstétrica quando em atividade como Doula não se exime das 

responsabilidades de Enfermeira Obstétrica. 

 

É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 11 de setembro de 2017. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira BezBirolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 18/09/2017.  
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