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Saúde

RESUMO

A gravidez Ectópica é a nidação do embrião fora dos limites da cavidade uterina, sua incidência vem aumentando cerca 2% anualmente, visto que, 
nos países desenvolvidos, cerca de 1% e 2% de todas as gestações apresentam gravidez ectópica. Já nos países subdesenvolvidos as estimativas 
da prevalência de gravidez ectópica são incertas, especialmente devido a subnotificação dos dados, contudo, acredita-se serem maiores que nos 
países desenvolvidos. Objetivou-se analisar e discutir os fatores envolvidos no aumento da taxa prevalente de gravidez ectópica, seu diagnóstico, 
as condutas e a importância do enfermeiro. O estudo foi realizado por meio de uma revisão integrativa de literatura qualitativa e descritiva tendo 
como base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde e descritores: cuidado, enfermagem, gravidez ectópica, diagnóstico precoce. Foi realizado um 
recorte temporal entre 2012 a 2018, e selecionados 447artigos, tendo como assunto principal: fatores de risco relacionados a gravidez ectópica, e 
se há relação com IST's, uso excessivo de pílula hormonal de emergência. Os resultados obtidos ressaltaram a importância da consulta de pré-
natal, na identificação dos sintomas, no diagnóstico precoce, na realização dos exames e na qualificação dos profissionais para orientar e 
acompanhar a gestante durante todo o processo da gravidez ectópica. Os principais riscos que influencia a GE é a idade e raça, entretanto a 
utilização de métodos contraceptivos como pílula de emergência, contraceptivos de progesterona, o uso do DIU, doença inflamatória pélvica e 
infertilidade, sendo assim, 31,3% evidenciaram como complicação na gravidez ectópica, 51,7% não apresentaram sintomas e 17% receberam 
atenção dos enfermeiros. Logo, a precocidade no diagnóstico, possibilitou uma mudança considerável no tratamento da GE, trazendo assim, 
métodos menos invasivos, como tratamento por medicações de forma sistêmica, tratamento local que é guiado por ultrassom transvaginal e 
cirurgias como a salpingectomia. Os achados enaltecem a importância da assistência de enfermagem à mulher durante a descoberta da gravidez 
ectópica. Conclui-se que, dessa forma compete aos profissionais de saúde uma assistência de qualidade, com ênfase na consulta de enfermagem, 
além do diagnóstico e tratamento precoce evitando agravos no prognóstico e favorecendo uma qualidade de vida e saúde.
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