
 

5 Obstetra 
A profissão de obstetra, ou parteira, é restrita somente às mulheres. O trabalho consiste em 

ajudar as mães darem à luz a seus bebês com segurança. Além disso, como a profissional também possui a 

qualificação de enfermeira, pode atuar também nesta área. Ela pode trabalhar em postos de saúde, auxiliando 

gestantes e bebês, atuando em várias áreas que envolvem o dia a dia da mulher. É uma profissão cujo campo de 

atuação está em plena expansão, tratando de assuntos como dificuldades para criar os filhos, casais com 

dificuldades de terem filhos, gravidez na adolescência, aborto, puberdade e muitos outros.  

Para as mães que não falam a língua japonesa, é tranquilizante quando há por perto uma obstetra que as 

compreenda – é sem dúvidas, uma profissão que será cada vez mais importante.  

 

Para se tornar uma obstetra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se prepare o quanto antes 

Para ingressar em uma escola a fim de se tornar uma obstetra, são exigidos altos graus de proficiência na 

língua japonesa e de aproveitamento escolar. Portanto, tente aperfeiçoar o quanto antes o seu japonês, os 

estudos na escola e a sua língua materna. 

 

Após obter o certificado, onde é possível trabalhar? 

Pode-se trabalhar em hospitais, clínicas de ginecologia e obstetrícia, clínicas de partos, postos ou centros de 

saúde, entre outros. É uma profissão com vasta oportunidade de emprego, devido à contínua falta de 

profissionais no mercado. É possível também abrir sua própria clínica de partos.  

A renda anual de uma parteira é de aproximadamente 5.000.000 de ienes. 

 

Quanto custam as escolas? 

Tanto as faculdades provinciais/municipais e as instituições públicas profissionalizante de obstetras custam 

anualmente 600.000 ienes. 
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