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Gravidez Tubária e a Assistência de Enfermagem 

 

RESUMO 

 

Pesquisa desenvolvida com base bibliográfica para demonstrar a importância na 

atenção à paciente com suspeita ou confirmação de gravidez tubária. Com 

estudos e pesquisas, podemos atentar em um atendimento correto e 

humanizado, para que possamos salvar a vida da mãe e até mesmo em alguns 

casos do filho. A anamnese deve ser analisada corretamente e dar muita 

importância, para um pré- diagnóstico com base nas declarações de sinais e 

sintomas relatados. O profissional deve ter base de anatomia, e suas devidas 

complicações, para ter um pré-diagnóstico com exames físicos para descartar 

hipóteses de outros sinais e sintomas característicos de patologias adjacentes 

que possam confundir uma gravidez tubária. A gravidez tubária é o 

desenvolvimento fetal, fora da cavidade uterina – endométrio, se alojando nas 

cavidades adjacentes como: Trompas de Falópios, Cavidade Abdominal, Colo 

Uterino e Ovários. Com assistência de enfermagem adequada, podem-se evitar 

complicações que levam ao risco eminente de vida. 

 

INTRODUÇÃO 

É a gravidez que se desenvolve fora da cavidade uterina (endométrio).       

Considerar gravidez ectópica somente quando for alcançado um grau de 

desenvolvimento embrionário atingindo tecidos adjacentes (ex: tubas de falópios, 

abdômen, ovários ou colo) (HALBE, Wolfgang, 2000). 

A mais comum é nas tubas uterinas (Gravidez Tubária), as outras gravidezes 

extrauterinas tem um risco maior de hemorragia grave, colocando em risco a vida 

(EINSENBERG, Mickey S; COPASS, Michael K, 1990). 

 

OBJETIVOS 

   Objetivo Geral 

Informar e mostrar a forma anatômica do útero e demonstrar os sítios onde 

acontece uma gravidez tubária e a assistência adequada da equipe multidisciplinar 

(salientando a assistência de Enfermagem em frente ao caso patológico).   
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  Objetivos Específicos 

- Descrever a anatomia da mulher; 

- Descrever cada sítio afetado com o desenvolvimento fetal;  

- A importância da assistência de Enfermagem Humanizada a clientes com 

Gravidez Tubária, mostrando a importância ao seu bem estar Físico, Mental e 

Psicossocial.  

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um trabalho de revisão de literatura sistematizada, a ser realizada 

em sites como BIREME, LILACS, SCIELO, periódicos científicos, e sites  do 

Conselho Regional de Enfermagem (COREN), Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN), Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN) e em livros, artigos e 

revistas cientificas, acervo encontrados na biblioteca da Anhanguera Educacional e 

entidades conveniadas. 

DESENVOLVIMENTO 

 

A partir dos livros, sites, artigos pesquisados e revisados, deram a base de como 

é a estrutura genital da mulher e suas funções contendo na imagem 1:1 “A  anatomia 

da mulher”. A demonstração dos sítios de desenvolvimento fetal tubário ou ectópico 

esta na imagem 1:2 “Sítios de desenvolvimento fetal em casos de gravidez tubária”; 

exemplificando e descrevendo como se dá cada tipo de desenvolvimento fetal fora 

da cavidade uterina (endométrio). 

1:1 Anatomia da Mulher                                   4.2 Sítios de Desenvolvimento Fetal em  

                                                                                    Casos de Gravidez Tubária 

  
            Fonte: http://www.julioelito.com.br/21.asp13.12.12                                                      Fonte: http:/ /www.hiperfemini na.com/saude/cancer-no-utero,14.12.12 

 

Gravidez Intersticial  

Gravidez Tubária 

 Gravidez Ovariana 
Gravidez Abdominal  

http://www.julioelito.com.br/21.asp13.12.12
http://www.hiperfeminina.com/saude/cancer-no-utero
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Atuação da Enfermagem diante de uma 

Gravidez Tubária 

Anotar todos os relatos da paciente, para uma prévia diagnostificação do quadro de 

gravidez ectópica, atender com rapidez para que possa tomar decisões imediatas 

para minimizar danos maiores e para melhoras a paciente, em aspecto físico, mental 

e psicossocial (HALBE, 2000). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

O atendimento humanizado e correto diante dos casos fazem se necessário para 

mostrar a importância da enfermagem em frente dos casos. O primeiro contato 

com a paciente é a enfermagem, sendo que é necessário um conhecimento 

especifico físico, com percepções de descartamento de hipóteses de outras 

patologias que possam confundir com a gravidez tubária ou ectópica, para entrar 

com medidas e atendimento exatos nos casos, sendo que na maioria dos casos 

são por cesariana e curetagem, e a perda total ou parcial do útero e seus 

seguimentos.  
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