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DOULAS DA MORTE: TECENDO AMOROSIDADE NO FINAL DA VIDA 

Kádla Jorceli Gomes Rafael1; Glenda Agra2 

RESUMO 

A doula da morte é alguém que conhece e compreende a fisiologia do processo do final da vida e 

morte, que respeita e assegura as necessidades básicas da pessoa que está nesta etapa da vida e, 

acima de tudo, respeita as opções desta e da sua família e amigos, apoiando nas decisões informadas 

e conscientes. O objetivo geral do estudo foi elaborar uma cartilha educativa para pacientes em fim 

de vida e seus familiares sobre a prestação de cuidados das doulas da morte no processo de finitude 

humana. Trata-se de uma pesquisa metodológica, de desenvolvimento tecnológico, com abordagem 

qualitativa, realizada a partir das seguintes etapas: 1) revisão bibliográfica e 2) construção da 

cartilha. A partir da revisão de escopo, encontraram-se as seguintes informações: definição, 

importância, tarefas e serviços, profissionais aptos a exercer a função e cenários laborativos em que 

as doulas da morte podem exercer sua atividade laboral. A partir dessas informações, foi elaborado 

um roteiro para nortear a construção da cartilha educativa; depois, foram registradas fotografias 

específicas baseadas nas informações obtidas e, por fim, a elaboração final da cartilha por meio do 

Programa Canva®. Acredita-se que a cartilha educativa abrangeu informações importantes no 

entorno do trabalho das doulas da morte e que poderá ser utilizada por docentes no processo de 

aprendizagem e por profissionais de saúde na prática assistencial, gerencial e educativa. 
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DEATH DOULAS: WEAVING AMOROSITY AT THE END OF LIFE 

 

ABSTRACT  

The death doula is someone who knows and understands the physiology of the end of life and death 

process, who respects and ensures the basic needs of the person who is at this stage of life and, 

above all, respects the options of this person and their family. and friends, supporting informed and 

conscious decisions. The general objective of the study was to develop an educational booklet for 

end-of-life patients and their families about the care provided by death doulas in the process of 

human finitude. It is a methodological research, of technological development, with a qualitative 

approach, carried out from the following steps: 1) bibliographic review and 2) construction of the 

booklet. From the scope review, the following information was found: definition, importance, tasks 

and services, professionals able to perform the function and work scenarios in which death doulas 

can perform their work activity. Based on this information, a script was prepared to guide the 

construction of the educational booklet; then, specific photographs were recorded based on the 

information obtained and, finally, the final preparation of the booklet through the Canva® Program. 

It is believed that the educational booklet covered important information about the work of death 

doulas and that it can be used by teachers in the learning process and by health professionals in 

care, managerial and educational practice. 
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