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GRAVIDEZ ECTÓPICA 

 

 

O que é uma gravidez ectópica? 

A fertilização normalmente ocorre na trompa de Falópio e, em seguida, as contrações do 
músculo liso e o batimento ciliar dentro das trompas de Falópio, ajudando o óvulo fertilizado 
em sua jornada para o útero.      (Os cílios são projeções microscópicas semelhantes a pelos no 
final das trompas de falópio que batem ritmicamente a uma frequência de 3,46Hz à medida que 
balançam!)  Em uma gravidez ectópica, o óvulo fertilizado não consegue se implantar em uma 
posição normal no útero, onde pode se desenvolver e prosperar.      Em vez disso, a gravidez se 
liga a outras partes do sistema reprodutivo ou do corpo – geralmente na trompa de Falópio.      
Mas uma gravidez ectópica também pode se implantar perto dos ovários, em uma cicatriz de 
cesariana anterior dentro do útero, na parte inferior do colo do útero ou na cavidade abdominal, 
etc.      Cerca de 90% de todas as gravidezes ectópicas ocorrem na trompa de Falópio.         

Em termos médicos, "ectópico" refere-se a algo que ocorre de forma anormal. A ocorrência de 
gravidez ectópica é rara e ocorre em cerca de 2 em cada 100 gestações.   
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Com uma gravidez ectópica não há esperança de um parto vivo e saudável.      Uma trompa de 
Falópio não pode se expandir da mesma forma que um útero pode, e se não for tratada, uma 
gravidez ectópica crescerá muito grande, fazendo com que a trompa de Falópio se abra.     Essa 
ruptura representa uma emergência com risco de vida para a mãe, que poderia sangrar até a 
morte em poucas horas.      

 Quando um óvulo e um espermatozoide fertilizam, parte desse óvulo se transforma na placenta e 
a outra parte do óvulo se transforma no feto.  Mas quando um óvulo fertilizado se implanta na 
trompa de Falópio, geralmente há desenvolvimento anormal, uma massa de células se 
desenvolve e não há feto.  Nas raras situações em que há um feto detectável, muitas vezes é 
anormal porque não tem o fluxo sanguíneo habitual e não há endométrio (o revestimento 
interno do útero) que forneça sangue e nutrientes ao feto.  Infelizmente, mesmo no caso 
improvável de um feto normal ser detectado, não há tecnologia médica que possa remover a 
placenta junto com o feto e realocá-lo para o útero.  Uma vez que a placenta é interrompida, a 
gravidez termina.   

 

Sintomas de uma gravidez ectópica 

Alguns sinais precoces de uma gravidez ectópica incluem: 

a. Várias dores pélvicas inferiores (barriga) ou abdominais, especialmente de um lado. 



 
3 

b. Sangramento vaginal ou manchas. 
c. Dor lombar. 
d. Cólicas unilaterais leves ou moderadas da pelve. 

À medida que a gravidez ectópica se desenvolve, sintomas mais graves podem se desenvolver.  
Se algum desses sinais ou sintomas ocorrer durante a gravidez, procure ajuda médica de 
emergência imediatamente: 

a. Dor no ombro (causada por vazamentos de sangue da trompa de Falópio), 
b. Dor súbita e intensa no abdômen ou na pelve,  
c. Sentir-se muito fraco, tonto, tonto ou desmaio. 

A detecção precoce de uma gravidez ectópica oferece mais opções de tratamento e, portanto, 
é importante relatar qualquer sangramento anormal ou dor pélvica a um obstetra 
imediatamente.  Um médico fará um ultrassom, exame de sangue e exame pélvico para 
determinar se há uma gravidez ectópica. A avaliação inclui: 

a. Um exame de sangue para um nível de beta-hCG (gonadotrofina coriônica humana é um 
hormônio produzido pela placenta) para detectar uma gravidez. Com uma gravidez 
ectópica, esses números aumentam de forma diferente daqueles de uma gravidez 
saudável e normal. 

b. Uma ultrassonografia é feita para ver se a gravidez implantada no útero.  Se nenhuma 
gravidez for detectada no útero, mas os níveis de hCG e progesterona estiverem 
aumentando, isso é uma indicação de uma gravidez ectópica.  Um ultrassom no início da 
gravidez é uma boa maneira de identificar uma gravidez ectópica. 

c. Exame pélvico. 

 

Tratamento de uma gravidez ectópica 

Uma gravidez ectópica pode ser tratada com medicação ou cirurgia, dependendo de quão longe 
a gravidez progrediu. 

a. Medicação 

O metotrexato, administrado por injeção, é o medicamento usado para interromper uma 
gravidez ectópica, se detectado precocemente.  Dependendo dos níveis de hCG, uma ou 
duas doses podem ser necessárias.  Quando eficaz, este medicamento causará sintomas 
semelhantes aos de um aborto espontâneo, como cólicas, sangramento e passagem de 
tecido.   
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A mulher precisará ser monitorada de perto depois de receber uma injeção de 
metotrexato.  O primeiro check-up é geralmente 4 dias após o primeiro tratamento e, 
novamente, 7 dias depois, para medir se os hormônios da gravidez estão caindo 
adequadamente.  Depois disso, exames semanais são necessários até que nenhum hCG 
seja encontrado no sangue. 

O metotrexato é uma droga quimioterápica que impede que as células cresçam e as 
células restantes são naturalmente absorvidas pelo corpo durante um período de 4-6 
semanas.  O tratamento bem-sucedido com metotrexato evita a cirurgia e a trompa de 
Falópio não precisa ser removida. 

Existem alguns alimentos que o seu médico pode aconselhá-lo a evitar durante o 
tratamento com metotrexato: 

• Álcool 

• Alimentos que contêm ácido fólico, como cereais fortificados, pão enriquecido, 
amendoim, vegetais folhosos verde-escuros, suco de laranja e feijão. 

• Ibuprofeno 

• Alimentos que produzem gás porque isso poderia mascarar a dor de uma possível 
ruptura do tubo. 

Tal como acontece com todos os medicamentos, existem efeitos colaterais.  Os efeitos 
secundários mais frequentes de tomar metotrexato incluem cólicas, tonturas, diarreia, 
sensibilidade à luz, dor no local da injeção, vermelhidão ou inchaço, perda de cabelo, 
feridas na boca, náuseas e perturbações gastrointestinais. 

Recomenda-se que uma gravidez não deve ser tentada por vários meses depois de tomar 
metotrexato. Consulte o seu médico antes de tentar outra gravidez. 

b. Cirurgia 

A cirurgia laparoscópica é usada para remover uma gravidez ectópica da trompa de 
Falópio ou outro local anormal onde se implantou.  O paciente estará sob anestesia geral.  
Se a gravidez ectópica se implantou na trompa de Falópio, essa trompa provavelmente 
terá que ser removida.  Uma trompa de Falópio danificada pode resultar em uma segunda 
gravidez ectópica e, portanto, uma trompa danificada é sempre removida.  Se a gravidez 
ectópica estiver localizada no abdômen, a cirurgia aberta através de um corte maior pode 
ser necessária.   

Após a cirurgia, você pode esperar algum sangramento por até seis semanas.  Além disso, 
aqui estão algumas sugestões de autocuidado: 
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• Não viva nada mais pesado do que 10 quilos. 

• Beba muitos líquidos 

• Abster-se de atividade sexual, uso de tampão e duchas. 

• Descanse o máximo possível, especialmente na primeira semana. 

Se uma gravidez ectópica se rompeu, a cirurgia é  sempre  necessária. 

Fatores que aumentam a chance de ter uma gravidez ectópica: 

a. Gravidez ectópica prévia.   
b. Certas infecções sexualmente transmissíveis. 
c. Doença inflamatória pélvica -  Uma infecção do útero, trompas de falópio e estruturas pélvicas 

próximas. 
d. Tabagismo (a frequência de batimentos cílios é relatada como sendo afetada 

negativamente pelo tabagismo). 
e. Tratamentos de fertilidade (fatores de risco mudam de 1 ou 2% das gravidezes para 2 a 

5% se o tratamento de fertilidade estiver envolvido). 
f. Cirurgia prévia das trompas de Falópio. 
g. Cirurgia pélvica ou abdominal prévia. 
h. Endometriose -  Uma condição na qual o tecido que reveste o útero é encontrado fora do 

útero, geralmente nos ovários, trompas de falópio e outras estruturas pélvicas. 
i. Idade superior a 35 anos. 

Como vou me sentir após o tratamento? 

Muitas mulheres têm os mesmos sentimentos que aquelas que experimentaram outros tipos 
de perda de gravidez.  Sentimentos de perda, decepção, choque, medo e tristeza são emoções 
normais, mas felizmente tendem a diminuir com o tempo.   Qualquer perda de gravidez é 
devastadora.  Passar por uma gravidez ectópica pode ser emocional e fisicamente desafiador.   

Por várias semanas, você pode se sentir cansado enquanto se recupera.  Você pode sentir 
desconforto abdominal ou dor durante este tempo.  Pode levar de 4 a 6 semanas para que os 
níveis de hCG em seu corpo caiam para não serem detectados. Durante este tempo, você pode 
continuar a sentir que está grávida.  Infelizmente, pode levar alguns ciclos para que seus 
períodos voltem ao normal. 
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Uma gravidez após uma gravidez ectópica 

Felizmente, a maioria das mulheres que têm uma gravidez ectópica passam a ter gestações 
saudáveis no futuro.  Se uma trompa de Falópio foi removida devido à gravidez ectópica, pode 
ser mais difícil conseguir uma gravidez, mas ainda é muito possível.  No entanto, uma mulher 
que teve uma gravidez ectópica é mais provável que tenha uma segunda e, portanto, um 
monitoramento cuidadoso deve ocorrer uma vez que uma gravidez é alcançada. 

 

Se você está procurando um artigo científico publicado sobre este assunto, aqui está um que 
achamos informativo: Gravidez ectópica por Tyler Mummert, David M. Gnugnoli, Atualizado em 
8 de agosto de 2022. 
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