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Disciplina: Parto Seguro
Classificação: Optativa
Carga horária: 34 h
Créditos:
Período: 15/08/2022 a 23/12/2022

Docentes: Profª Virgínia Junqueira Oliveira

EMENTA:
Discutir a assistência ao parto baseado em evidências científicas e na LVPS- Lista de verificação para
parto seguro da OMS, abordando as Boas práticas e as intervenções desnecessárias, as experiências
exitosas no cuidado ao binômio mãe-bebê em diferentes cenários, as políticas de atenção ao parto e
nascimento e os fundamentos teórico-filosóficos que as embasam, identificando avanços e desafios na sua
implementação.

Objetivos:
- Refletir criticamente sobre a assistência ao parto no Brasil e no mundo, os dados epidemiológicos e os
conceitos que os sustentam.
- Discutir as intervenções obstétricas durante o trabalho de parto e parto em parturientes de risco habitual
- Conhecer os programas e políticas públicas de atenção ao parto e nascimento.
- Discutir as boas práticas de atenção no trabalho de parto e parto nos diferentes cenários de nascimento,

de acordo com a LVPS.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE I- Conceitos fundamentais e dados epidemiológicos que embasam as
políticas públicas voltadas para a atenção ao parto e nascimento:

• Conceitos de parto seguro, parto natural, parto normal, parto baseado em evidências científicas
• Cesariana e resultados neonatais em hospitais privados no Brasil: estudo comparativo de dois diferentes modelos de

atenção perinatal
• Pesquisa Nascer no Brasil: perfil da mortalidade neonatal e avaliação da assistência à gestante e ao recém-nascido
• Determinantes da escolha da via de parto e suas relações com as co-morbidades maternas e fetais

UNIDADE II- Políticas, Programas e Legislações que regulamentam a atenção ao parto
e nascimento:

• Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher
• Iniciativa Hospital Amigo da Criança
• Programa de Humanização ao Pré-Natal e Nascimento (PHPN)
• Política de Atenção Obstétrica e Neonatal
• Estratégia Rede Cegonha 2011 e Parto adequado 2015

UNIDADE III- A assistência ao parto baseada em evidências:
• Tipos de parto ( parto na água, parto de cócoras, parto domiciliar planejado, parto com analgesia)
• Intervenções obstétricas durante o trabalho de parto e parto
• Microbioma na gestação, parto e amamentação
• Evidências Científicas direcionadas ao trabalho de parto e parto
• Experiências exitosas na atenção ao parto e nascimento no Brasil e no mundo
• Boas práticas : Plano de parto, partograma
• Condutas na assistência ao parto que interferem na saúde da criança ao longo da vida



METODOLOGIA
A disciplina será desenvolvida de forma presencial com aulas expositivas dialogadas,, oficinas , aulas
práticas, leitura e discussão de artigos, apresentação e discussão de vídeos, atividades extra-classe e
resenhas.

AVALIAÇÃO
O processo avaliativo será processual, utilizando-se diferentes estratégias quais sejam: seminários,
oficinas, produção de texto, a partir da ementa da disciplina, discussão de artigos, elaboração de resenha
crítica e a participação do aluno nas atividades desenvolvidas.

Data Tema Docentes Atividades

17/08/2022
4ª feira
16:10 ás
18:05 ( 2
Hs)

- Apresentação da disciplina;
- Conceitos fundamentais na
atenção ao parto e nascimento;

Virgínia Apresentação da
disciplina
Conceitos
fundamentais na
assistência ao Parto
Seguro

24/08/2022
4ª feira

16:10 ás
18:05 ( 2
Hs

- Panorama da assistência
integral ao parto e nascimento
no cenário nacional”
Políticas, Programas e
Legislações que
regulamentam a atenção ao
parto e nascimento

Virgínia Vídeo Nascer no Brasil

Leitura de artigos

Sugestão :

Documentário :
O Renascimento do
Parto I e II

31/08/2022
4ª feira
16:10 ás
18:05 ( 2
Hs

- Tipos de parto
-Boas práticas na assistência
ao parto
-Check list Parto Seguro
Condutas no parto que
interferem na saúde da criança

Virgínia
Vídeo

Da violência obstétrica
as boas práticas

14/09/2022
4ª feira
16:10 ás
18:05 ( 2
Hs

Atividade de dispersão
Retratando a Violência
obstétrica

Virgínia Leitura dos artigos

Indicação:

Vídeo: A voz das
Brasileiras

21/09/2022
4ª feira

16:10 ás
18:05 ( 2
Hs

Assistência ao parto
Períodos clínicos do parto e
mecanismo de parto
-Partograma
- Interpretação das
desacelerações no período
intraparto ( Cardiotocografia)

Virgínia Vídeo
- Parir e Nascer
Atividade extra-classe
Exercício com
Situações clínicas
vivenciadas na
assistência ao parto

28/09/2022
4ª feira
16:10 ás

Gestação, amamentação e o
microbiona do parto

Relação do tipo de parto e a

Virgínia - Artigos
-Fórum de discussão



18:05 ( 2
Hs)

constituição do microbiota

05/10/2022
4ª feira
16:10 ás
18:05 ( 2
Hs)

- Plano de Parto
Objetivo e operacionalização
do plano de parto

Virgínia
Aula invertida

19/10/2022
4ª feira
16:10 ás
18:05 ( 2
Hs

Contracepção no pós-parto

Inserção no DIU
Principais questões sobre
inserção do DIU nas
maternidades

Virgínia Leitura de artigos

Demonstração da
técnica

26/10/2022
4ª feira
16:10 ás
18:05 ( 2
Hs

Seminário
Parto na água
Parto de cócoras

Virgínia Seminário

08/11/2022
4ª feira
16:10 ás
18:05

Parto com analgesia
Parto domiciliar
Parto cesárea

Virgínia Seminário
Google meet

22/11/2022
Avaliação final Virgínia Atividade no google

forms
Autoavaliação
Confraternização

Critérios de Distribuição dos 100 pontos:

Resenha – valor de 20 pontos
Exercício extra-classe Google forms – 20 pontos
Seminário em grupo- 20 pontos
Avaliação final – 20 pontos Google forms
Auto-avaliação , presença e participação nos fóruns de discussão e avaliação de
desempenho - 20


