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A evolução da enfermagem obstétrica esteve relacionada com as demais áreas da enfermagem e da sociedade, observa-se que os 
problemas atuais, como os de espaço de área de atuação conflitante com outras profissões, encontram suas raízes na história. 
Esses percalços têm relevância social para a profissão, pois com hegemonia da atividade obstétrica nas mãos de só um elemento 
da equipe de saúde, pode trazer prejuízos para a sociedade, considerando que os profissionais enfermeiros preencheram um vazio 
nesse tipo de assistência, e trouxeram benefícios para a população. Objetiva-se ampliar o conhecimento e conceitos a respeito da 
enfermagem obstétrica, buscando reconhecer os espaço que esta conquistou, visualizar as perspectivas atuais e traçar tendências 
para o futuro. Trata-se de um estudo qualitativa do tipo pesquisa bibliográfica. A coleta de dados deu-se através de fichas de leitura 
das obras que serviram de base para o estudo. Para a interpretação dos dados utilizou-se a análise de conteúdo. A partir desta 
análise é possível visualizar que os fatos históricos tiveram papel determinante para a estereotipização da profissão. Destaca-se 
que a prática foi seu referencial máximo, não sendo valorizados os fundamentos científicos que a estruturam. Disputas e as 
questões de poder na área da saúde também fazem parte de sua realidade. Constata-se que apesar das parteiras terem mantido 
um intenso contato com o povo ao longo da história, o respeito e a credibilidade na enfermagem obstétrica não foram 
completamente instaurados. E a partir dos avanços já constados tanto no âmbito das leis que regem o exercício profissional quanto 
na formação e construção do conhecimento é possível traçarem-se tendências de credibilidade e respeito por parte da população e 
dos outros profissionais da área da saúde que reconhecerão sua capacidade para o exercício profissional, firmando seu espaço, 
delimitando a área de atuação de cada profissão e gerando benefícios para o usuário do serviço.  
 
 
 




