
 O VI SIAPARTO em São Paulo (SP) é dedicado 

aos profissionais da saúde interessados em 

transformar a assistência brasileira ao 

parto a partir de ensaios clínicos e estudos 

atuais, referendados por pesquisadores 

nacionais e internacionais.

A proposta geral do VI SIAPARTO é fomentar a 

atual discussão sobre a saúde reprodutiva 

com a crescente necessidade de se levar 

informação a todos os profissionais e

principalmente promover a troca de

experiências entre profissionais do Brasil e do 

exterior, baseadas em evidências científicas. 
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PROGRAMAÇÃO PRÉVIA   |   Sujeito a alterações

ALTO RISCO
•  Conduta expectante na bolsa rota pré-termo além das 34 semanas
•  Via de nascimento no alto risco
•  Métodos mecânicos para indução do parto: como fazer
•  Duração da indução e definição de falha: o que dizem as evidências?
 
AMAMENTAÇÃO, NEONATOLOGIA E PUERICULTURA
•  Ordenha de cordão na reanimação neonatal 
•  Reanimação neonatal com cordão ligado
•  Boas práticas no parto e amamentação para semear microbiomas saudáveis
•  Osteopatia do recém-nascido
•  Lactação adotiva e em casais do mesmo sexo
•  Amamentação para além da fisiologia: aspectos psicossociais
•  Freio curto: evidências para o rastreamento e condutas
•  Contato pele a pele em situações difíceis: como fazer

ASSISTÊNCIA AO PARTO
•  Uso da bola feijão na assistência ao parto
•  Episiotomia no parto instrumental: é hora de revermos nossas práticas?
•  Protocolo para dificuldades no estreito inferior usando Spinning Babies
•  Protocolo para OS persistente usando Spinning Babies
•  Protocolo para transverso persistente usando Spinning Babies
•  Avaliação da progressão sem toque: é possível?
•  A arte do parto instrumental 
•  Temas avançados em posição para o parto
•  Três passos para criar partos mais satisfatórios
•  Uso racional da bola suíça na perspectiva da biomecânica da pelve
•  Meditação e mindfullness para gestantes e profissionais do parto
•  EMLA para sutura de períneo
•  Boas práticas em sutura de lacerações perineais pós-parto (técnica e seleção do fio)
•  TENS para alívio da dor no parto
•  CPN intrahospitalar: protocolos para seleção de gestantes baseados em evidências
•  Protocolos atuais para interpretação de cardiotocografia (NICE e FIGO)
•  Melhorando a experiência de quem precisa de uma cesárea
•  Como minimizar os riscos quando a ocitocina sintética é indicada?
•  Causos de parteira: histórias de resolução de distócias de modo não invasivo
•  Nascimento em dois estágios e intervalo cabeça-corpo: o que dizem as evidências?
•  Protocolo de avaliação da progressão do trabalho de parto baseado em Zhang: como fazer
•  Efeito da analgesia sobre a duração do trabalho da parto: o que dizem as evidências?
•  Locais de parto de risco habitual para VBAC: o que dizem as evidências?
•  Analgesia inalatória: riscos, benefícios e como fazer
 



BOAS PRÁTICAS E HUMANIZAÇÃO
•  Protocolo de assistência humanizada ao luto perinatal
•  Construindo serviços de saúde seguros para mulheres negras 
•  Política e leis como ferramenta de transformação do cuidado perinatal
•  Parto adequado: o que mudou após a implementação do projeto?
•  Coletivo Nascer: revezamento de equipe no setor privado para diminuição de taxa de cesáreas
•  Saúde indígena na perinatalidade: o que precisamos saber?
•  Estimativa de cesáreas excessivas no Brasil usando classificação de Robson
•  Ferramentas úteis para o cuidado a vítimas de abuso e trauma
•  Benefícios clínicos e econômicos do suporte contínuo da doula
•  Benefícios clínicos e econômicos do pré-natal com parteiras no risco habitual
•  Violência neonatal 
•  Cuidado centrado na pessoa na perinatalidade
•  Resolução de conflitos: quando a escolha pela cesárea não é possível
•  Plano de parto como ferramenta de educação perinatal e enfrentamento da VO
•  Obstetrícia no SUS que funciona e resiste
•  Modelo privado de casa de parto: a experiência de Brasília e Itapetininga
•  Estratégias para redução de cesáreas baseadas em evidências científicas
•  Como e por que ser antirracista como profissional da perinatalidade?
•  Quem decide? Encontrando nosso lugar na hierarquia do parto
•  Grupos de apoio: espaço de fortalecimento de novas culturas de maternidade
•  Aborto legal como estratégia de prevenção de morte materna
 
CUIDADO PÓS-PARTO
•  Laser pós parto: para além da amamentação
•  Atualização em anticoncepção pós-parto
•  Inserção de DIU no pós-parto e pós-abortamento imediato: como fazer
•  Puerpério: Múltiplos olhares e abordagens pouco óbvias para um tema complexo
 
EMERGÊNCIAS OBSTÉTRICAS
•  Um algoritmo para distócias em partos pélvicos em quatro apoios
•  FLIPFLOP e abordagem alemã para distócias de ombros
•  Transamin na HPP: em que momento?
•  Dispositivo Odon para parto instrumental: o que já sabemos?
•  Novas evidências sobre prevenção de HPP
•  Novos protocolos para manejo da hemorragia pós-parto
•  Balão de Bakri e tamponamento com preservativo: modo de usar
•  Parada cardiorespiratória em obstetrícia
•  Índice de choque para diagnóstico e monitoramento de HPP: o que dizem as evidências?
 
PRÁTICAS INTEGRATIVAS
•  Princípios do uso de óleos essenciais na gestação, parto e pós-parto
•  Acupuntura para indução do parto
•  Hipnose no parto
•  Naturopatia para uso intraparto



 PRÉ-NATAL
•  Novas evidências em gestação prolongada
•  Medida do comprimento do colo para predição de parto prematuro
•  Pré-natal coletivo: como fazer
•  Arte gestacional como estratégia de vinculação na gestação
•  Versão de pélvicos com posturas e exercícios não invasivos
•  Debates e controvérsias sobre glicemia em gestantes de risco habitual
•  Consumo de tâmaras na gestação: evidências e controvérsias
•  Anticoagulação e via de nascimento nas trombofilias: como fazer
•  Osteopatia na gestação
•  Dieta e atividade física na gestação: o que dizem as evidências
•  Perfil biofísico fetal: tem alguma utilidade?
 
PSICOLOGIA PERINATAL
•  Primeiros socorros emocionais para profissionais do parto
•  Apoiando homens na construção de uma nova parentalidade
•  Distinguindo aspectos psicopatológicos na mulher gestante, parturiente e puérpera
•  Intervenções para os traumas emocionais no parto

I ENCONTRO DA REDE FEMINISTA DE GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS

DIA 05/09/2019
INICIO   TÉRMINO TEMA
•  8:35   9:15  Apresentação da rede feminista de GO
•  9:15   10:25  Feminismo e história da GO - mesa redonda
•  10:45  12:30  Roda de conversa: Elas com elas - qual a GO que queremos e precisamos 
•  14:00  14:40  A feminilização da Ginecologia e Obstétrica e seu significado no cuidado as mulheres 
•  14:40  15:00  Higiene e estética genital 
•  15:00  15:55  Violência obstétrica: a visão feminista vs posição de conselhos e sociedades: como  
    avançaremos na discussão – debate
•  16:15 17:00 Criminalização do aborto: uma violência contra mulher?
•  17:00 17:30 Violência contra a mulher e sua relação com classe e raça?
•  17:30 18:00 Transexualidade 



I ENCONTRO SIAPARTO DE FISIOTERAPIA NA PERINATALIDADE

CENÁRIO DA FISIOTERAPIA OBSTÉTRICA
•  Histórico da fisioterapia obstétrica no Brasil
•  Bases de leis e resoluções da fisioterapia obstétrica no Brasil
•  A globalidade da Fisioterapia no processo de nascer
•  Atuações da fisioterapia obstétrica e políticas públicas
•  Formação do fisioterapeuta obstetra

A FISIOTERAPIA NA GESTAÇÃO
•  Fáscias na gravidez
•  Hipinobyrth
•  Pilates na gravidez
•  Liberação miofascial
•  Respiração na gestação e preparação para o evento do parto
•  Preparação perineal com o dispositivo EPI-no
•  O assoalho pélvico durante a gestação e a preparação perineal para o parto
•  Biomecânica da gestação; o corpo da mulher em transformação
•  O uso do EPI-no na preparação perineal e durante o trabalho de parto - prós e contras
 
A FISIOTERAPIA NO PROCESSO DE NASCER
•  O assoalho pélvico durante o trabalho de parto
•  Biomecânica das articulações durante o parto
•  Aplicação de Tens durante o trabalho de parto
•  Fadiga materna durante o trabalho de parto e sua implicação para o fisioterapeuta
•  Calor e água no trabalho de parto
•  Acupuntura intraparto
•  Vaginismo e parto vaginal
•  A fisioterapia intraparto, implicações, aplicações e impedimentos
 
CONTRIBUIÇÕES DA FISIOTERAPIA NO PUERPÉRIO
•  Propostas para cuidados do assoalho pélvico no pós-parto
•  Laser - períneo e mamas
•  Propostas para cuidados do assoalho pélvico no pós-parto
•  Diástase abdominal
•  A fisioterapia na interdisciplinaridade dentro do cenário do ciclo gravídico puerperal


