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Introdução: A assistência ao pré-natal tem o objetivo de assegurar o desenvolvimento
da gestação, permitindo um parto saudável e sem impacto para a saúde materna. O
pré-natal é um conjunto de atividades que visa à promoção da saúde da gestante e do
recém-nascido, estabelecendo ações adequadas à prevenção, ao diagnóstico e ao
manuseio clínico de problemas obstétricos que venham a ocorrer e/ou de enfermidades
previamente existentes.
 Objetivo: Descrever um Caso Clínico acompanhado durante a consulta de pré-natal de
alto risco, apresentando diagnósticos, intervenções e resultados esperados da
assistência ao pré-natal.  Metodologia: Trata-se de um estudo qualitativo na
modalidade de caso clinico realizado no período de março a junho de 2017 no núcleo
especializado em atendimento ao pré-natal de alto risco da cidade de Coronel
Fabriciano – MG. Utilizou-se do processo de enfermagem nas suas fases de
investigação, diagnostico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação
dos resultados, buscando uma assistência de enfermagem com qualidade para a
gestante. Os diagnósticos foram elaborados, de acordo com a taxonomia da NANDA-I
e da seleção de intervenções e resultados terapêuticos de acordo com NIC e NOC. 
 Resultados: A. C. A., 23 anos, sexo feminino, branca, solteira, G15 PN1 A13, DUM
06/08/2016, gravidez não planejada. Ensino médio incompleto, profissional do sexo,
bissexual, com histórico obstétrico de abortamentos provocados e espontâneos. Usa
crack, tabaco e consome bebidas alcoólicas. Ex-moradora de rua e há 20 dias vive com
o parceiro do sexo feminino em casa própria em Coronel Fabriciano - Minas Gerais.
Esteve encarcerada em 2015 e relata ter tratado sífilis enquanto estava presa.Aos
exames laboratoriais e clínicos apresentou Hb 10,9, VDRL 1:4, glicose 71mg/dl, PA
100x90 mmhg, UF 34 cm e BNF 140 bpm.  Realizados Testes rápidos para HIV,
Hepatite B e Hepatite C - negativos. Feito notificação para sífilis em gestante, com
inicio de tratamento na paciente e em sua parceira. Foram identificados os diagnósticos
de enfermagem para Comportamento de saúde propenso a risco, Manutenção ineficaz
da saúde, Risco de maternidade prejudicada, Risco de binômio mãe-feto perturbado e
Náusea. Devido sua internacionalização alguns diagnósticos de enfermagem não
aparecem no NANDA-I. Deste modo, realizaram-se novos diagnósticos de
enfermagem, intervenções e resultados esperados,sendo eles: Saúde prejudicada
evidenciada por Infecção Sexualmente Transmissível – Sífilis e Comportamento de
saúde propenso a risco relacionado a múltiplos parceiros sexuais.

 Conclusão: Este trabalho oportunizou um estudo sobre a assistência ao pré-natal de
alto risco através de um estudo de caso, onde se pode desenvolver uma assistência
embasada cientificamente, aplicando as taxonomias NANDA-I, NIC e NOC. 
Espera-se assim, obter um conjunto de intervenções que melhorem a qualidade de vida
da paciente.
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