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• “Abordagem gentil para mobilização da pelve na gestação e no parto” com Fiona 

Hallinan

• “COVID-19 e gestação: o que sabemos até o momento” com Melania Amorim

• “Criando espaço para o parto: a revolução do Jiggling” com Jenny Blyth

• “Occipito-sacro: diagnóstico e cuidado sensíveis sob a luz da �siologia” com Maíra 

Libertad

• “Desenhando sistemas de saúde para melhorar o cuidado de todas as mulheres!” com 

Neel Shah

• “Novas perspectivas sobre o diagnóstico e manejo de distócia de ombros” com Claudia 

Magalhães

• “Pressão musculo-fascial e seu papel no parto �siológico” com Gloria Esegbona

• “Puxos instintivos: evidências e princípios para dar suporte não-invasivo ao segundo 

estágio” com Rachel Reed

• “Cartas de um terapeuta para pro�ssionais da perinatalidade lidando com pessoas em 

crise” com Alexandre Amaral

• “Uso da bola feijão para favorecer o parto �siológico nos diferentes níveis da pelve” 

com Tammy Ryan

• “Diretrizes nutricionais para gestantes: o que nos diz a ciência?” com Lily Nichols

• “Novas perspectivas na avaliação da progressão do trabalho de parto” com Carla Polido

• “Para além da pelve óssea: um olhar ampliado sobre a anatomia do parto” com Gail 

Tully

• “Atualização na prevenção de lacerações perineais” com Roxana Knobel

• “Protocolos de cuidado pré e pós-VCE usando Breech Body Balancing” com Nicole 

Morales

• “Hemorragia pós-parto: modo de fazer para salvar vidas” com Leila Katz

• “Criando espaço no expulsivo usando Spinning Babies” com Jennifer Walker

• “Reanimação neonatal com cordão ligado” com Anup Katheria

• “Dicas e truques de parteira para bebês posteriores” com Claire Eccleston

• “Spinning Babies no pré-natal: modo de fazer” com Rhea Williams

• “Mecanismo de parto �siológico nas apresentações pélvicas” com Shawn Walker

• “História das manobras obstétricas de assistência ao parto pélvico” com Rixa Freeze

• “Manobras para partos pélvicos obstruídos” com David Hayes.

• “Consentimento corpori�cado na perinatalidade: como fazer” com Tema Mercado

Programação Preliminar
sujeita a alterações sem aviso prévio
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• Sala de Fisioterapia
• Sala de Neonatologia e amamentação
• Sala de Psicologia
• Aborto legal no Brasil: estratégia de prevenção de mortes maternas evitáveis
• Algumas coisas que nunca te contaram sobre �siologia do parto
• Alta segura da mãe e do bebê: quanto tempo após o parto?
• Para além do parto: prevenção de gestações indesejadas como estratégia de 
humanização da vida
• Avaliação da progressão sem stress: podemos melhorar nossas práticas?
• Balão de Bakri e tamponamento com preservativo: modo de fazer
• Burnout em pro�ssionais da perinatalidade: auto-cuidado ou revolução do sistema?
• Casa de parto no setor privado no Brasil: um modelo possível?
• Coletivo Nascer: revezamento de pro�ssionais no setor privado para diminuição de 
taxa de cesáreas
• Consumo de tâmaras na gestação: evidências e controvérsias
• Contato pele a pele em situações difíceis: modo de fazer
• Contrações "inefetivas": será que ocitocina é a melhor solução?
• CPN intrahospitalar: protocolos para seleção de gestantes baseados em evidências
• Cuidado ampliado no puerpério: o que os pro�ssionais da Obstetrícia precisam 
saber?
• Cuidando de sobreviventes de abuso: impactos no ciclo gravídico-puerperal
• Desa�os do estreito inferior: o que realmente abre a saída?
• Desa�os do estreito médio: assinclitismo e transversa persistente
• Desa�os do estreito superior: quando o bebê alto não desce
• É possível esperar o desprendimento espontâneo dos ombros: o que a   
ciência nos diz?
• Enfermeiras obstetras e obstetrizes no alto risco: melhorando o cuidado em cenários 
complexos
• Estratégias efetivas para prevenção de morte materna: onde estamos falhando?
• Expulsivo “prolongado”: mitos e verdades sobre a duração do segundo estágio
• Falando sobre riscos: comunicação efetiva sem terrorismos
• Falha de indução: quando e como diagnosticar?
• Índice de choque para diagnóstico e monitoramento de HPP: o que nos diz a 
ciência?
• Inserção de DIU no pós-parto e pós-abortamento imediato: como fazer?
• Técnicas de proteção perineal: velhas e novas práticas
• Quando o mecônio é relevante como sinal de alteração do bem estar fetal?
• Melhorando a experiência de quem precisa de uma cesárea

• Métodos para preparo de colo: descolamento de membranas, balão e 
prostaglandinas
• Obstetrícia no SUS que funciona e resiste
• Otimizando a efetividade da VCE: um protocolo de posturas e exercícios prévios
• Parada cardiorrespiratória em obstetrícia
• Parto normal após 2 ou mais cesáreas: uma opção viável?
• Partos pélvicos vaginais: quando observar e aguardar é possível?
• Por que ainda precisamos falar de episiotomia no Brasil?
• Pré-natal coletivo: modo de fazer
• Estratégias efetivas para prevenção de cesáreas: o que a ciência nos diz?
• Parto em casa planejado e seguro: modo de fazer
• Propondo um algoritmo para resolução de distócias em partos pélvicos
• Quando a gestação passa das 41 semanas: o que a ciência nos diz?
• Quando as coisas não saem como o esperado: o luto na perinatalidade
• Quando basta: como saber quando estamos de fato diante de uma DCP?
• Quem decide? Encontrando nosso lugar na hierarquia do parto
• Rastreamento e diagnóstico de diabetes mellitus gestacional: por que adotar o novo 
algoritmo?
• Rastreamento universal de hipertensão e pré-eclampsia: o que a ciência nos diz?
• Reanimação com o cordão ligado e ordenha de cordão: o que nos diz a ciência?
• Reparo de lacerações perineais: melhores práticas baseadas em evidências
• Resolução de partos difíceis: causos de parteira
• Resolução racional de distócias de ombros: para além do ALEERTA
• Semeando microbiomas saudáveis: o já sabemos sobre microbioma e sua relação 
com parto e amamentaçao?
• Sí�lis na gestação: atualização no diagnóstico e tratamento
• Trabalhando com famílias na perinatalidade: o que os pro�ssionais da Obstetrícia 
precisam saber?
• Trabalhando com gatilhos: como identi�car e trabalhar com uma possível história de 
abuso
• Ultrassonogra�a no risco habitual: indicações, utilidade, interpretação
• Uso da bola feijão no trabalho de parto
• Uterotônicos e transamin na hemorragia pós-parto: sequência de uso e cuidados na 
administração
• Violência obstétrica: como estamos nesta discussão no cenário nacional e 
internacional?
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