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Introdução: A assistência ao pré-natal é um importante componente da atenção à saúde
das mulheres no período gravídico-puerperal. Essa assistência esta associada a
melhores desfechos perinatais, que visa a saúde das mulheres grávidas e dos
recém-nascidos e o estabelecimento de ações adequadas à prevenção, ao diagnóstico e
ao manuseio clínico de problemas obstétricos e enfermidades previamente  existentes.
Desta forma, identificar precocemente a mulher com risco gestacional é essencial para
que as intervenções apropriadas possam ser instituídas imediatamente, aumentando a
probabilidade de alterar a evolução e proporcionar um desfecho positivo.
 Objetivo: Descrever, através de um relato de experiência, o perfil de gestantes
atendidas durante a assistência de enfermagem ao pré-natal de alto risco. 
Metodologia: Trata-se de um estudo qualitativo e descritivo, na modalidade de relato
de experiência de uma acadêmica do curso de graduação em Enfermagem, da
Assistência de Enfermagem realizada às gestantes, desenvolvida no Núcleo
Especializado em atendimento ao pré-natal de alto risco da cidade de Coronel
Fabriciano – MG, no período de março a junho de 2017. .
 Resultados: A experiência permitiu a acadêmica o conhecimento do serviço e
procedimentos realizados na assistência de Enfermagem do Pré-Natal de Alto Risco,
durante o tempo de observação foram assistidas pelo profissional enfermeiro 54
gestantes com idades entre 13 e 46 anos. As profissões dos pacientes sugerem a sua
baixa escolaridade, e consequentemente a sua baixa renda, entre elas poucas possuíam
o ensino superior completo. Sobre ações contraceptivas e planejamento familiar, a
maioria das gestantes relatou não ter recebido tais orientações na gestação atual. Em
relação às características gestacionais descreve-se a seguir que: a maioria era
primigesta (33,3%; n=18), de idade entre 30 e 39 anos (44,44%; n=24), e que se
encontra no 2º trimestre de gestação (46,29%; n=25); e relação as intercorrências
gestacionais: a maior parte eram Hipertensas (18,5%; n=10), Diabéticas (12,96%;
n=7), Cardiopatas (9,25%; n=5). Acredita-se que o número elevado de gestantes de
alto risco esteja relacionado com falta de conhecimento sobre sexualidade,
contraceptivos e as doenças que agravam a gestação. Conclusão: Este estudo
oportunizou uma experiência na assistência de enfermagem ao pré-natal de alto risco,
além de poder descrever o perfil das gestantes atendidas durante o período de
observação, fazendo a identificação e intervenção nos eventos de ordem biológica e
situações de vulnerabilidade. 
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