
ENFERMAGEM
OBSTÉTRICA

CIÊNCIAS
DA SAÚDE



OBJETIVOS
DO CURSO
O enfermeiro especialista em Ginecologia e 
Obstetrícia está habilitado para atuar tanto na 
assistência como na gestão dos mais diversos 
cenários da profissão de enfermagem, como 
em maternidades, centros obstétricos, casas 
de parto e domicílio, etc.

As competências desenvolvidas durante o 
curso irão preparar o profissional para: 

 » Realizar consulta de enfermagem de pré-
natal de risco habitual; 

 » Acompanhar trabalho de parto e atender 
o parto sem distocia; 

 » Realizar consultas de enfermagem 
ginecológica durante todo o ciclo 
reprodutivo da mulher em atenção 
primária;

 » Realizar cuidados de enfermagem da 
mulher em puerpério e do recém-nascido 
em alojamento conjunto.

O corpo docente é composto por profissionais 
altamente qualificados e com grande experiência 
na área. O curso é realizado no município de 
Curitiba e propicia aos alunos convivência com 
profissionais de saúde altamente habilitados, 
possibilitando, ainda, a realização de estágios 
em centros obstétricos, alojamentos conjuntos e 
unidades de saúde do município com supervisão 
direta de professores.



PÚBLICO-ALVO
Estão aptos a ingressar no curso profissionais de Enfermagem.

INSCRIÇÃO E MATRÍCULA
15/11/ 2020 a 30/04/2021

DIAS E HORÁRIOS
Quinzenal

MATRIZ CURRICULAR 

450 horas

DURAÇÃO
De 7 de maio de 2021 a fevereiro de 2023. 

UNIDADES
Ecoville 

INVESTIMENTO
28 parcelas de R$ 690,00

DIA 1 
SEXTA-FEIRA
13h30 às 17h30 e 19h às 22h30

DIA 2
SÁBADO
8h30 às 12h30 e 13h30 às 17h30

COORDENAÇÃO

VIVIANE CAROLINE MEDEIROS 
vivimedeiros.eo@gmail.com

KATIA RENATA ANTUNES KOCHLA 
katia.antunes@up.edu.br



POLÍTICAS PÚBLICAS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE DA MULHER - 20H

A mulher no cenário político e cultural, nacional e estadual. Políticas de Saúde relacionadas 
à saúde da mulher/Rede Mãe Paranaense, indicadores de saúde, aspectos epidemiológicos, 
morbidade e mortalidade feminina. A identificação dos pressupostos Éticos e Morais na 
Obstetrícia. Ética em Saúde. Legislação do enfermeiro obstetra.

ANATOMIA E FISIOLOGIA FEMININA E FETAL - 20H

Anatomia e fisiologia do sistema reprodutor feminino. Anatomia e fisiologia do feto.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA DA MULHER - 30H

Ciclo de vida da mulher, infância, adolescência, idade fértil e climatério. Consulta de enfermagem 
à mulher nos diversos ciclos de vida.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PRÉ-NATAL - 40H

Compreensão das alterações fisiológicas e psicossociais da gestação e atuação do enfermeiro 
diante das alterações fisiológicas e psicossociais da gestação. Desenvolvimento e atuação do 
enfermeiro na consulta de pré-natal durante toda a gestação, com enfoque nas políticas públicas.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PARTO DE RISCO HABITUAL - 40H

Identificar um trabalho de parto verdadeiro, atuar diante de todas as fases de trabalho de 
parto, aplicando medidas não farmacológicas de alívio da dor. Entender teoricamente como 
realizar o parto, reconhecer as emergências obstétricas e contextualizar a Prática Profissional do 
Enfermeiro na Assistência ao Parto Domiciliar Planejado.

PROGRAMA 
DO CURSO



EMERGÊNCIAS OBSTÉTRICAS - 20H

Entender teoricamente como realizar o parto, reconhecer as emergências obstétricas e 
contextualizar a Prática Profissional do Enfermeiro na Assistência ao Parto.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM IMEDIATA AO RECÉM-NASCIDO - 30H

Bases conceituais da embriologia. Padrões reconhecíveis de malformações congênitas. Infecções 
congênitas e neonatais. Fisiologia da circulação fetal intrauterina e extrauterina. Reanimação 
neonatal. Assistência de enfermagem ao recém-nascido de baixo risco. Cuidados de enfermagem 
imediatas ao recém-nascido em Centro Obstétrico.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PUERPÉRIO - 30H

Compreender as alterações fisiológicas após o parto, assistência de enfermagem à puérpera 
e ao recém-nascido em alojamento conjunto. O processo de amamentação e as implicações 
decorrentes da amamentação. Assistência de enfermagem durante a amamentação no 
puerpério.

GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE OBSTETRÍCIA - 20H

Gerenciamento dos serviços de enfermagem obstétrica, em centro obstétrico, alojamento 
conjunto. Gestão da equipe de enfermagem.

PRÁTICA - ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO TRABALHO DE PARTO E PARTO - 20 PARTOS E 15 

RECEPÇÕES AO RECÉM-NASCIDO - 140H

Assistência direta à mulher em trabalho de parto e durante o parto. Recepção e assistência 
imediata ao recém-nascido após o nascimento.

PRÁTICA - ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM GINECOLOGIA E PRÉ-NATAL - 15 CONSULTAS DE 

PRÉ-NATAL - 60H

Assistência de enfermagem à mulher na atenção primária em saúde em todos os ciclos de vida. 
Consulta de enfermagem à mulher, adolescente, gestante, coleta de citopatológico cervico 
uterino, puerpério e climatério.



METODOLOGIA

DOCENTES

Na Universidade Positivo, nós acreditamos 
que para uma formação completa, a 
prática precisa ser tão importante quanto 
a teoria. Por isso, os módulos enfatizam 
a prática, formando os alunos para a 
construção de soluções, utilizando a teoria 
corrente como base para a determinação 
das ações nos respectivos projetos.

Aprenda com
TEORIA + PRÁTICA

CLIQUE E CONHEÇA

o corpo docente

https://drive.google.com/file/d/1yLpjauVE-RBKV5SuUHx-mZbQcO0g9oia/view?usp=sharing


Fale conosco

Matricule-se

Clique e fale com
nossos especialistas

ou pelo e-mail:

Clique e

queroseralunopos@up.edu.br

https://inscricoes.up.edu.br/s/ficha-de-inscricao?utm_term=%28none%29&utm_campaign=%28direct%29&g=MCJ5NL&utm_medium=%28none%29&c__processo=27501PROCESSO_SELETIVO&utm_content=%28none%29&utm_source=%28direct%29
https://bit.ly/3kZGd17

