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INTRODUÇÃO

CONCLUSÃO

A gravidez ectópica consiste na implantação da gestação em
uma localização diferente do endométrio na cavidade uterina. A
trompa de Falópio é o local extrauterino mais comum, no entanto
outras localizações podem ser observadas, como cicatriz de
histerotomia, ovários e abdome. A gravidez ectópica é uma
condição com alto potencial de mortalidade materna devido às
suas complicações e principalmente a hemorragia associada ao
quadro. A gravidez ectópica consequente de infecções,
anomalias, tumores e cirurgias constituem o principal fator causal
da patologia, cujo risco está aumentado em casos de história de
gravidez ectópica anterior ou cirurgia tubária. A manifestação
clínica mais frequente da gravidez ectópica é o sangramento
abdominal no primeiro trimestre e/ou dor abdominal, entretanto
também pode ser assintomática em alguns casos. O tratamento
cirúrgico por meio da cirurgia laparoscópica é o mais indicado.

A gravidez ectópica é uma gravidez extrauterina. Suas
manifestações clínicas podem cursar com dor abdominal e
sangramento vaginal que podem ocorrer simultaneamente ou não.
O sangramento vaginal pode ocorrer em um único episódio ou de
forma intermitente, com volume e coloração variáveis. A dor
geralmente localiza-se na pelve unilateralmente ou difusamente,
com intensidade variável, e costuma surgir com a progressão da
distensão da tuba, por volta das cinco a sete semanas de
gestação. Nos casos de ruptura tubária, a dor pode surgir
abruptamente e com forte intensidade. Além disso, algumas das
opções de abordagem cirúrgica para gravidez tubária é a
salpingectomia que é a remoção da trompa de Falópio, e a
salpingostomia é a incisão da trompa para remover a gestação
tubária, mas deixando o restante da trompa intacta. No entanto, a
salpingectomia tem sido o procedimento padrão, mas a
salpingostomia oferece uma opção conservador. Assim sendo, a
escolha do método fica a critério do cirurgião o qual deve se
basear no quadro clínico e nos exames.

OBJETIVO
Realizar uma revisão de literatura dos trabalhos acerca da
Gravidez ectópica, evidenciando suas manifestações clínicas e
tratamento.

MÉTODOS
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura com
buscas
nas
bases
de
dados
PubMed
e
UpToDate, utilizando o operador booleano and e as
estratégias de busca “gravidez ectópica” e “tratamento”.
Os critérios de inclusão foram artigos completos
publicados em inglês e português.

RESULTADOS
A gravidez ectópica é uma gravidez extrauterina. Suas
manifestações clínicas podem cursar com dor abdominal e
sangramento vaginal que podem ocorrer simultaneamente ou
não. O sangramento vaginal pode ocorrer em um único
episódio ou de forma intermitente, com volume e coloração
variáveis. A dor geralmente localiza-se na pelve unilateralmente
ou difusamente, com intensidade variável, e costuma surgir
com a progressão da distensão da tuba, por volta das cinco a
sete semanas de gestação. Nos casos de ruptura tubária, a dor
pode surgir abruptamente e com forte intensidade. Além disso,
algumas das opções de abordagem cirúrgica para gravidez
tubária é a salpingectomia que é a remoção da trompa de
Falópio, e a salpingostomia é a incisão da trompa para remover
a gestação tubária, mas deixando o restante da trompa intacta.
No entanto, a salpingectomia tem sido o procedimento padrão,
mas a salpingostomia oferece uma opção conservador. Assim
sendo, a escolha do método fica a critério do cirurgião o qual
deve se basear no quadro clínico e nos exames.
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