
Treinamento Profissional em Parto Ativo 

São Paulo – SP 

18, 19, 20, 21 e 22 de abril 2014. 

 

Principais temas 

- A fisiologia do processo de nascimento (a atuação dos hormônios e os benefícios de um parto 
ativo / a jornada interior feita pela mãe e pelo bebê, que trabalham juntos ao longo de todo o 
trabalho de parto / o parto e a vinculação mãe-bebê / a primeira hora pós-parto / o início da 

amamentação) 

- A aplicação e os benefícios do Parto Ativo na assistência ao nascimento 

- Como preparar casais para um Parto Ativo 

- Teoria e prática de técnicas de ensino 

- Como ministrar o renomado ‘Janet Balaskas Workshop de Parto Ativo©’ 

 

 

Nosso conhecimento sobre a fisiologia do parto natural poderá estar totalmente perdido em 
uma ou duas gerações, caso a tendência de cesarianas e partos medicalizados continue. 

Precisamos, com urgência, entender como e por que estamos lidando com o nascimento da 
forma errada. O que podemos fazer para acertar, e por que é tão importante para a 
humanidade que nós o façamos. 

Aqui no Brasil, onde temos a maior taxa de cesarianas do mundo, a maioria das mulheres que 
não passa por esta cirurgia acaba sofrendo o trauma de outras intervenções médicas 
desnecessárias em seu processo de parto, muitas vezes acompanhadas de violência obstétrica. 

Nós, os profissionais do nascimento, estamos na linha de frente! Precisamos virar o jogo. 
Precisamos transformar esta situação em um desafio – uma oportunidade para compreender 
conceitos como ‘Parto Ativo’, e iniciar uma revolução! 



Primeiramente, precisamos ter a certeza de que nós entendemos e acreditamos no poder do 
parto. Só então estaremos aptos a inspirar e apoiar mulheres para que possam parir 
naturalmente, confiar em seus instintos e descobrir o poder de seus corpos. 

Neste curso, exploraremos em profundidade a visão fisiológica do processo de parto. Iremos 
aprender a respeito do impacto do nascimento nas mães, bebês, famílias e em nós mesmos – 
os profissionais, além de compreender as implicações para a sociedade como um todo. 

O parto natural é seguro, saudável, gratificante e possível para a maioria das mulheres e bebês. 
Neste treinamento, você irá adquirir as habilidades básicas que precisa para educar pais e mães 
sobre Parto Ativo natural. O conceito central de Parto Ativo – onde as mulheres devem ter 
liberdade de movimentação durante o trabalho de parto, e onde são conduzidas pela sabedoria 
de seus corpos, é intrínseco a todos os partos fisiológicos.  

A mudança acontece quando as mulheres estão empoderadas e tem o apoio de seus 
acompanhantes e profissionais de parto. O Parto Ativo é uma filosofia profunda e clama para 
que as mulheres assumam seu papel ‘ativo’ ao invés de ‘passivo’ na experiência do nascimento. 
Estamos tratando do poder sobre o parto e, claro, da transformação nos serviços oferecidos 
pelas maternidades. 

 

Você vai aprender: 

● como explicar e demonstrar os benefícios do Parto Ativo com desenvoltura 

● como ensinar sobre a maravilhosa fisiologia do processo de parto de forma fácil e clara 

● como contribuir para que as mulheres e seus parceiros possam confiar em sua habilidade 
para parir naturalmente   

● como despertar o instinto e a inteligência do corpo 

● como ajudar mães e pais a superar seus medos e a adquirir confiança 

● como preparar o companheiro para estar presente e oferecer apoio sem ser invasivo 

● como demonstrar sugestões de posições, respiração, massagem e relaxamento para os casais 
– valorizando o modo com que as mulheres se movem, respiram e fazem sons 

● a utilização da pélvis e do bebê de pano para demonstrar o processo de parto: como o bebê 
desce, gira e nasce, e a combinação destas ações com o trabalho do útero. 



● a trabalhar de forma dinâmica e confiante com grupos, usando linguagem positiva, trabalho 
corporal, visualizações e afirmações para gerar confiança e uma atitude mental positiva. 

● a oferecer informações sobre os hormônios, sexualidade e instintos de parto. 

● as técnicas de ensino de Parto Ativo diretamente com a criadora deste movimento. A 
oportunidade de praticar e aprender com a própria Janet Balaskas.  

 

A programação de 5 dias será intensa, e, além de toda a explanação teórica, também incluirá: 

● sessões de yoga, meditação e relaxamento 

● noções básicas de yoga aplicada ao ensino do Parto Ativo 

● círculo de trocas de experiências e relatos de parto 

 

Ao final dos 5 dias de curso, você terá compartilhado um conhecimento profundo e pessoal 
sobre o parto como um ato essencialmente instintivo e mamífero. Você descobrirá como este 
evento é conduzido pelos importantes hormônios da paixão e do amor, que determinam cada 
faceta de nossa sexualidade. À medida que os dias avançam, serão reveladas a complexidade e 
a perfeição do magnífico plano da mãe natureza para o parto, amamentação e maternidade, 
além das pesquisas e evidências científicas que o embasam. A partir desta perspectiva, 
colocaremos em prática as técnicas de ensino para a preparação de casais grávidos e gestantes. 

No Reino Unido, o Parto Ativo é ensinado em vários locais. Esta prática fez com que o  parto 
natural se transformasse numa  realidade para muitas mulheres em todo o país, onde quer que 
elas escolham ter o bebê – em casa, em centros para parto normal ou nas maternidades. 

Nosso propósito é treinar você para que faça o mesmo no Brasil, como parte de uma campanha 
nacional para aumentar o potencial para partos naturais e diminuir as taxas de cesariana e de 
partos vaginais carregados de intervenções desnecessárias em nosso país.  

Você pode aproveitar tais habilidades em seu atual programa de educação perinatal ou de yoga 
para gestantes, em suas sessões para casais, na sala de parto e ainda pode aprender a ministrar 
o renomado “Janet Balaskas Workshop de Parto Ativo ©”. Este workshop foi criado por Janet 
Balaskas no Reino Unido, há 20 anos, e desde então tem ajudado milhares de casais a se 
preparar para o nascimento de seus filhos. No Brasil, ele já é ministrado desde 2005 com muito 
sucesso. Sua fórmula permite que os conceitos do Parto Ativo sejam repassados de forma 
prática e fácil aos casais. É uma ferramenta importante para profissionais que atuam no 
nascimento. Caso tenha interesse em se certificar para ministrar o “Janet Balaskas Workshop 



de Parto Ativo©”, confira as Condições de Certificação. Aprender a ministrar o Janet Balaskas 
Workshop de Parto Ativo© é uma excelente oportunidade para contribuir para trazer o parto 
natural de volta para o Brasil.  

O termo Parto Ativo, criado por Janet Balaskas nos anos 80, se transformou num termo 
genérico reconhecido e utilizado no mundo todo. Mesmo assim, apesar de todas as sólidas 
evidências em relação aos benefícios do Parto Ativo, as taxas de intervenções continuam 
subindo. Se isto acontece na sua região, então os casais grávidos precisam deste workshop. 

Este workshop oferece aos casais toda a informação e encorajamento que precisam para dar à 
luz ativamente, em todos os sentidos da palavra; construindo confiança e reduzindo o medo, 
gerando resultados melhores e mais partos naturais. 

 

A quem se destina o curso 

 
Qualquer um que seja apto profissionalmente a trabalhar com mulheres grávidas: educador 
perinatal, doula, obstetriz, instrutor de yoga para gestantes, médico obstetra, médico pediatra, 
enfermeira, enfermeira obstetra, fisioterapeuta, psicólogo e profissional que trabalha com 
terapias complementares. Estudantes destas áreas também podem participar. 

 

Material do curso 

 
Você irá receber um bebê de pano com placenta e cordão umbilical, um modelo de pélvis 
feminina para demonstração, e o livro ‘Parto Ativo’, de Janet Balaskas, que são ferramentas 
essenciais para realizar este trabalho. 

Informações 

Data: 18, 19, 20, 21 e 22 de abril de 2014. 

Horário: 8h45 às 18h30 

Local: Casa Salesiana – São Paulo » http://www.sdblapa.com.br/ 

Investimento 

*Treinamento: R$2600,00 

**Hospedagem: 

http://www.sdblapa.com.br/


• Quarto Individual: R$105,00 a diária = R$420,00 

• Quarto duplo: R$95,00 a diária = R$380,00 

• Quarto triplo: R$85,00 a diária = R$340,00 

* Valor inclui material do curso: um bebê de pano com placenta e cordão umbilical, um modelo 

de pélvis feminina para demonstração, e o livro ‘Parto Ativo’, de Janet Balaskas. 

**Valor inclui pensão completa + roupa de cama e banho. 

Observação importante: Visando garantir a interação e o bom aprendizado do conteúdo a ser 

ministrado, bem como o compartilhamento desses ensinamentos, o Treinamento Profissional 

em Parto Ativo é um curso de imersão total, sendo necessária a completa entrega, nesses 5 

dias, não havendo, assim, a possibilidade de não se hospedar no local do Treinamento. 

Opções de pagamento 

• À vista, por boleto bancário. 

• Parceladas: Inscrições realizadas até 10 de dezembro de 2013 serão parceladas em 5x no 

boleto. Para inscrições feitas após 10 de dezembro, confira a tabela abaixo: 

 

Ministrante 
Janet Balaskas 

Co-ministrante 
Talia Gevaerd de Souza 

Tradução contínua Inglês-Português 
Talia Gevaerd de Souza 

 


