Enfermagem Obstétrica
O aluno será capaz de realizar consulta de Enfermagem de pré-natal de baixo risco;
Acompanhar Trabalho de parto e realizar o parto sem distócia; realizar consulta de
Enfermagem ginecológica durante todo ciclo reprodutivo da mulher em atenção primária;
realizar cuidados de Enfermagem da mulher em puerpério e do recém-nascido em
alojamento conjunto.

Conhecimentos: Conhecimento teórico a respeito do ciclo
reprodutivo da mulher; as alterações fisiológicas e psicossociais e
ações de Enfermagem durante esse Processo. Mudanças
fisiológicas normais da gestação, no trabalho de parto, parto e
puerpério e ações de Enfermagem referentes; alterações
fisiológicas normais e patológicas do Recém-nascido e ações de



enfermagem.
Habilidades: Consulta de Enfermagem à mulher em todo seu ciclo reprodutivo;
realizar parto sem distócia.
Atitudes: Realizar consulta de Enfermagem de pré-natal de baixo risco;
Acompanhar Trabalho de parto e realizar o parto sem distócia; realizar consulta de
Enfermagem ginecológica durante todo ciclo reprodutivo da mulher em atenção
primária; realizar cuidados de Enfermagem da mulher em puerpério e do recémnascido em alojamento conjunto.

Descrição do curso
O curso tem como objetivo fornecer subsídios para a implementação de melhorias no
modelo assistencial à mulher e sua família de forma humanizada, respeitando seus direitos
e cidadania. Promove o conhecimento e formação de habilidades em Ginecologia e
Obstetrícia, o que permite ao enfermeiro uma atuação global frente a pacientes em suas
diferentes fases de vida. Aborda temas como ciclo reprodutivo da mulher, alterações
fisiológicas da gestação, trabalho de parto, parto e puerpério, alterações fisiológicas
normais e patológicas do recém-nascido e ações da Enfermagem referentes a cada tema.

Diferenciais




Proporciona aos alunos convivência com profissionais de saúde altamente
habilitados no acompanhamento da saúde da mulher em seus diversos ciclos de
vida, partos hospitalares e domiciliares.
Possibilita a realização de estágios em centro obstétrico, alojamento conjunto e
unidades de saúde do município, com supervisão direta de professores da
instituição de ensino.

Mercado de trabalho
O enfermeiro especialista em Ginecologia e Obstetrícia está habilitado a atuar nos mais
diversos cenários da profissão de Enfermagem envolvendo a saúde da mulher.



Políticas públicas, ética e legislação em saúde da mulher



Anatomia e fisiologia feminina e fetal



Assistência de enfermagem à saúde sexual e reprodutiva da mulher



Assistência de enfermagem no pré-natal



Assistência de enfermagem no parto com risco habitual



Emergências obstétricas



Assistência de enfermagem imediata ao recém-nascido



Assistência de enfermagem no puerpério



Gerenciamento dos serviços de obstetrícia



Prática – Assistência de enfermagem no trabalho de parto e parto



Prática – Assistência de enfermagem em ginecologia e pré-natal

Carga horária total: 450 Horas.

