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Introdução: Com este trabalho abordamos a profissão OBSTETRÍCIA, dando ênfase ao 

papel do enfermeiro obstetra. Sabemos que o curso de Enfermagem possui ramificações, uma 

delas é a enfermagem obstétrica que capacita, qualifica e atualiza o enfermeiro para que ele 

possa prestar assistência integral à mulher na gravidez e lactência. Objetivo: Conhecer quais 

são suas funções e procedimentos de enfermagem executados relacionados ao bebê e pais, tanto 

na gestação como no parto e pós- parto.  Metodologia: Relato de experiência realizado na 

disciplina Fundamentos do Cuidar em Saúde, do curso de enfermagem da FACCAT. A busca 

de dados ocorreu em periódicos científicos, no site do conselho federal de enfermagem e da 

Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Os resultados do trabalho foram 

apresentados em forma de teatro.  Resultados: O enfermeiro obstetra deve ser um profissional 

capaz de prestar assistência á grávida respeitando seu corpo, saúde mental e psicológica. Este 

profissional acompanha a família desde o planejamento da gravidez até alguns meses após o 

parto. O enfermeiro obstetra tem formação para realizar um parto quando este acontece 

naturalmente, examinar a gestante, verificar contrações, dilatações e demais 

alterações do funcionamento do organismo no momento do parto, e diferenciar quaisquer 

mudanças patológicas que possam requerer um atendimento médico especializado. Após o 

parto, compete ao enfermeiro obstetra os cuidados relacionados a mãe, cuidando para que seu 

organismo volte o quanto antes às condições normais. É ele quem orienta os cuidados que a 

mãe deve ter com seu corpo e com a criança recém-nascida. Conclusão: A obstetrícia tem sua 

real importância em tarefas e deveres realizados no hospital e também na vida particular da 

paciente, cada dia mais capacita e qualifica o enfermeiro, tornando- o mais preparado para a 

sociedade, assim concluímos nosso objetivo apresentando o real papel desta profissão. 
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