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I Encontro Nacional de Doulas no SUS 

27 a 29 de maio de 2021 

Edital para envio de relatos de experiência e narrativa de vivência individual 

 

As doulas são profissionais que prestam auxílio físico, informacional e emocional à pessoa 

durante seu ciclo gravídico-puerperal. Diversos locais do Brasil contam com essas profissionais 

atuando no Sistema Único de Saúde (SUS), seja de modo voluntário ou institucional. Por isso, o I 

Encontro Nacional de Doulas no SUS tem como objetivos fomentar espaços para o 

compartilhamento e troca de experiências sobre a atuação da Doula no SUS e sistematizar saberes e 

informações que se constituam em subsídios para a atuação político-institucional dessa profissional 

no sistema de saúde. O Encontro será realizado pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio 

da Fundação Oswaldo Cruz (EPSJV/Fiocruz). 

A segunda da etapa do Encontro envolve o envio de trabalhos para apresentação durante o 

evento. Convidamos as/os interessadas/os a disponibilizarem suas vivências no SUS, através do 

envio de relatos de experiência ou narrativas de vivência individual. Esta etapa não se confunde 

com o levantamento de ações e doulas em atuação, porém estes receberão esta chamada aberta para 

apresentação. 

Consideramos a atuação no SUS qualquer tipo de inserção que a doula possa ter no 

sistema público de saúde, passando pela Atenção Básica, atenção especializada, hospitalar, 

maternidade, casas de parto e demais serviços públicos de saúde. Ações pontuais ou contínuas, 

formais ou informais, institucionais ou voluntárias, desenvolvidas individualmente ou em coletivos. 

Atividades que envolvam desde a assistência direta a pessoa gestante, como também atividades 

relacionadas à promoção da saúde. Frisamos também que a atuação no SUS pode se refletir também 

em experiências enriquecedoras, como também experiências que apontam barreiras, dificuldades e 

desafios tanto para a profissional doula como para o cenário obstétrico no Brasil. 

O Encontro deseja reunir, sistematizar e partilhar o maior número de experiências possíveis 

das diferentes regiões do Brasil. Por isso pedimos que compartilhe sua experiência conosco. 
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As regras para a submissão estão expostas a seguir. 

 

I. Das modalidades: 

As/Os interessadas/os poderão submeter trabalho por meio de duas modalidades: 

1. Relatos de Experiência – acolhendo relatos de ações, de projetos, de pesquisas e correlatos, 

individuais ou coletivos (formais ou informais) e/ou institucionais. 

2. Narrativas de Vivências Individuais – acolhendo narrativas, no singular, das vivências de 

Doulas no Sistema Único de Saúde, em suas diversas possibilidades de presença no sistema 

de saúde (Atenção Básica ou especializada ou hospitalar). 

 

II. Das formas de envio: 

Após a definição da modalidade as/os interessadas/os poderão escolher a forma de envio, cabendo 

dois tipos: 

1. Registro escrito 

2. Registro audiovisual por meio de vídeo 

ATENÇÃO: As regras para submissão em cada um destes formatos estão detalhadas no item IV 

deste edital. 

 

III. Formato de participação: 

• As/os interessas/dos deverão preencher o formulário eletrônico no link 

http://bit.ly/InscriçãoTrabalhoDoulasNoSUS para envio dos dados do trabalho. Somente a/o 

primeira/o autor/a do trabalho deverá preencher o formulário.  

• O relato ou narrativa deverá ser enviado para o e-mail enviodoulasnosus@gmail.com em 

formato .doc ou .docx. (caso seja o formato escrito) ou em vídeo pelo mesmo endereço de e-

mail registrado no formulário eletrônico. Não serão aceitos arquivos no formato .pdf. 

ATENÇÃO: A solicitação do envio em formato .doc ou .docx. (caso seja o formato escrito o 

escolhido pelo/a autor/a) se deve ao fato de que, após a realização do Encontro, os relatos 

escritos serão revisados para publicação em livro. 

http://bit.ly/InscriçãoTrabalhoDoulasNoSUS
mailto:enviodoulasnosus@gmail.com
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• O recebimento dos trabalhos será validado por e-mail. Cada trabalho receberá um código de 

submissão.  

ATENÇÃO: Os trabalhos só serão aceitos desde que cumpram as duas condições: envio dos 

dados no formulário http://bit.ly/InscriçãoTrabalhoDoulasNoSUS e envio do trabalho por e-

mail. 

• Todos os relatos recebidos e validados serão enviados para a análise da Comissão Científica. 

• Para todos os trabalhos submetidos, seja em formato escrito ou em vídeo, será solicitado o 

termo de autorização de uso de imagem, som e cessão dos direitos autorais.  

• A Comissão científica definirá sobre a aprovação e modalidade de aceite. O propósito deste 

evento e desta Comissão é valorizar a diversidade das expressões e suas singularidades e 

buscará abarcar o maior número de registros possíveis que apontem para a atuação de 

Doulas no SUS. 

 

IV. Regras para submissão 

Para as/os que optarem pelo FORMATO ESCRITO: 

• Os relatos ou narrativas deverão ter até quatro páginas, excluindo as referências 

bibliográficas. 

• Letra Times New Roman. Tamanho 12; espaçamento entre linhas de 1,5; espaçamento nas 

margens de 2,0 cm.  

• Poderão contar com ilustrações (fotografia, gráfico, tabela ou quadro), indicando a 

respectiva fonte. As fotos utilizadas deverão ter a devida autorização por parte dos autores. 

• Os relatos de experiência deverão ter a seguinte estrutura orientadora: 

o Título no início do texto, centralizado em maiúsculo e em negrito 

o Apresentação/Introdução: contextualizar a experiência 

o Desenvolvimento: detalhar o relato 

o Considerações finais: apontamentos e sugestões importantes sobre a atuação da 

Doula no SUS 

• As Narrativas de Vivência de Individual deverão ter a seguinte estrutura orientadora: 

o Título no início do texto, centralizado em maiúsculo e em negrito 

http://bit.ly/InscriçãoTrabalhoDoulasNoSUS
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o Escrito na primeira pessoa do singular (Eu/minha) 

o Podem vir em texto corrido 

o Reflexões finais sobre a própria vivência com indicativos importantes para a 

presença da Doula no SUS. 

• Autoria: Os autores devem se identificar com o nome completo abaixo do título, alinhado a 

direita. Por meio de nota de rodapé, devem ser identificadas a instituição ou do/a autor/a 

(caso haja), formação, e-mail e telefone para contato.  

• Cada autora poderá submeter até dois trabalhos como primeira autora, um em cada 

modalidade (relato ou narrativa) 

• Não há limites de envio como co-autor/a. 

 

Para as/os que optarem pelo FORMATO DE VÍDEO: 

• O vídeo deve ter até 05 minutos e um tamanho máximo de 25MB 

• Deve ser filmado na posição de tela deitada (paisagem). 

• Pode ser filmado por smarthphone deste que seja avaliado a qualidade da imagem e o som. 

• Solicita-se que a filmagem seja feita em local fechado com baixo ruído. 

• No início do vídeo deve ser detalhado quem é o/a autor/a do material com o nome completo 

e local de atuação. Se houver mais de um/a autor/a, todos/as devem ser citados/as no 

material. O tempo de apresentação dos autores não contará como tempo de exibição vídeo. 

• No vídeo deve ser descrita a experiência ou narrativa, trazendo também reflexões sobre a 

própria vivência com indicativos importantes para a presença da Doula no SUS. 

• Os que optarem pelo formato em vídeo no ato de envio dos dados sobre o trabalho 

preencherão a autorização de uso de imagem e som. Os trabalhos selecionados no formato 

de vídeo ficarão armazenados e publicizados em canais oficiais de vídeo da EPSJV/Fiocruz. 

 

V. Sobre a avaliação 

• Cada trabalho passará pela avaliação de dois pareceristas pertencentes à Comissão Científica 

detalhada no item XI deste edital. 
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VI. Modalidades de aprovação 

1. Aprovado para publicação em livro e apresentação oral ou exposição (no caso dos trabalhos 

em formato de vídeo) por meio de rodas de conversa realizadas durante o evento. 

2. Aprovado somente para publicação em livro. 

No momento do resultado, as/os inscritas/os terão conhecimento da modalidade de participação. 

ATENÇÃO: A publicação em livro só será possível para os trabalhos que forem enviados em 

formato ESCRITO. Os que forem submetidos em formato de VÍDEO e forem aprovados serão, após 

o evento, disponibilizados em canais oficiais de vídeo da EPSJV/Fiocruz. 

 

VII. Sobre a apresentação oral 

• A apresentação oral ou exposição virtual dos trabalhos indicados para esta modalidade será 

feita em formato remoto por meio de rodas de experiência virtuais na plataforma Zoom. 

• Todas as rodas de conversa ocorrerão no dia 28 de maio de 2021. 

• Demais informações sobre a estrutura da apresentação oral, horário e formas de acesso serão 

publicadas em outro documento. 

 

VIII. Sobre a publicação dos trabalhos em livro 

• O livro com a sistematização dos trabalhos aceitos será organizado pela Comissão 

Científica. Demais informações sobre este processo, como sobre o pedido de revisão de 

trabalhos (caso seja necessário), será feito após a realização do Evento por meio de 

documento específicos. 

• Conforme exposto no item VI deste edital, a publicação dos trabalhos na íntegra em livro só 

será possível para aqueles/as que enviarem o relato ou narrativa em formato ESCRITO. 

 

IX. Observações finais 

• Todos os primeiros autores com trabalho aceito para apresentação oral ou exposição virtual 

já estarão inscritos automaticamente no evento. Co-autores (que também não forem autores) 

precisarão se inscrever em link específico da inscrição. 
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• A confirmação de participação para a apresentação oral ou exposição virtual dos trabalhos 

nas rodas virtuais será feita por meio do e-mail enviodoulasnosus@gmail.com.  

• Casos omissos neste edital serão esclarecidos pela coordenação do evento e a Comissão 

Científica. 

• Mais informações sobre o evento podem ser consultadas no site: 

www.epsjv.fiocruz.br/doulas-no-sus  

 

X. Calendário 

Publicação do edital no site da EPSJV (www.epsjv.fiocruz.br/doulas-no-sus): 01 de abril de 2021 

Inscrição e envio dos trabalhos: 01 a 15 de abril (no link 

http://bit.ly/InscriçãoTrabalhoDoulasNoSUS e no e-mail enviodoulasnosus@gmail.com ) 

Análise pela Comissão Científica: 16 a 29 de abril.  

Publicação de resultados no site da EPSJV (www.epsjv.fiocruz.br/doulas-no-sus): 03 de maio  

Confirmação de participação das/os selecionadas/os, conforme a modalidade, por e-mail: até 10 de 

maio. 

Publicação da programação das apresentações nas rodas virtuais: 17 de maio de 2021. 

 

XI. Comissão Científica 

• Anakeila Stauffer (DIREÇÃO/EPSJV) 

• Anne Mathilde Oliveira de Jorge (ADOMATO) 

• Bianca Leandro (LIRES/EPSJV) - coordenação 

• Claudia Fernanda da Rocha Soares (ASDOULAS) 

• Elisabeth de Araújo Lopes (ADOPE) 

• Fernanda Martins (LIRES/EPSJV) 

• Gabrielle Araújo (ADOSUL) 

• Giovana Acácia Tempesta (UNB/DF) 

• Grasiele Nespoli (LABORAT/EPSJV) 

• Inês Reis (CSE/ENSP) 

mailto:enviodoulasnosus@gmail.com
http://www.epsjv.fiocruz.br/doulas-no-sus
http://www.epsjv.fiocruz.br/doulas-no-sus
http://bit.ly/InscriçãoTrabalhoDoulasNoSUS
mailto:enviodoulasnosus@gmail.com
http://www.epsjv.fiocruz.br/doulas-no-sus
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• Janaína Gentili (ADOULASRJ) 

• José Mauro (LIRES/EPSJV) 

• Letícia Batista (LABGESTÃO/EPSJV) 

• Luciana Camila dos Santos Brandão (UECE/CE) 

• Maria Carolina Lobão (ADOULASRJ) 

• Maria Eduarda França de Lannes Pereira (Hospital Mariska Ribeiro SMS-Rio) 

• Martha Sharapin (LIRES/EPSJV) 

• Morgana Eneile (ADOULASRJ) - coordenação 

• Monique Eleotério – bolsista de apoio da coordenação 

• Monique Félix Ribeiro da Silva Melo (SMS-Rio) 

• Nathalia Cristina da Silva (ADJF) 

• Talita Fernandes (Minas de Doulas) 

• Tarsila Nunes de Carvalho Leão (ADOBA) 

 

 

 

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2021 

 


