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Introdução: A gestação ectópica bilateral é uma forma de gestação biovular incomum, em
que a implantação e o desenvolvimento dos ovos fertilizados ocorrem fora da cavidade
uterina, nas tubas. Na evolução pode-se encontrar: duas gestações de mesma idade ou de
diferentes idades, ambas em evolução; duas gestações, sendo que uma com desenvolvimento
regular e outra com interrupção ou ainda, duas gestações, ambas com interrupção no seu
desenvolvimento. A gravidez ectópica bilateral tubária é a forma mais rara de gestação
gemelar, seguindo-se em frequência pela gestação ectópica múltipla na mesma tuba e pela
gestação simultânea tubária e intrauterina. Objetivo: Descrever a experiência vivenciada na
assistência de enfermagem prestada à paciente acometida pela gravidez ectópica bilateral
durante as atividades práticas da Graduação em Enfermagem. Metodologia: Tratou-se de um
estudo qualitativo, descritivo do tipo relato de experiência. O presente estudo foi realizado em
março de 2018, na unidade de internação de um hospital público especializado, no município
de Feira de Santana- Bahia. O sujeito escolhido deu entrada na unidade com quadro de
abdome agudo hemorrágico, sendo submetida ao procedimento cirúrgico de salpingectomia
bilateral em decorrência de gravidez ectópica, sem histórico de outras comorbidades.
Os dados foram coletados a partir da análise do prontuário da paciente, identificando os
principais problemas de enfermagem, para então construir os diagnósticos de enfermagem e
suas intervenções fundamentadas no North American Nursing Diagnosis Association
(NANDA) e Nursing Interventions Classification (NIC). Resultados e discussões: Após o
procedimento cirúrgico, a paciente foi encaminhada para a enfermaria, onde passou a receber
os cuidados multiprofissionais. No dia seguinte, foi submetida a exames complementares para
avaliar e definir qual seria a terapêutica adequada. A partir da observação das manifestações
clínicas foram desenvolvidos diagnósticos de dor aguda e integridade da pele prejudicada,
bem como as intervenções de enfermagem, sendo algumas delas, reduzir ou eliminar fatores
que aumentam a experiência de dor, e, realizar limpeza diária da incisão operatória,
realizando curativo com medicação tópica adequada. Paciente seguiu aos cuidados de
enfermagem. Considerações finais: A partir do desenvolvimento do estudo foi perceptível
que a paciente respondeu positivamente ao regime terapêutico imposto após o procedimento
cirúrgico, que foi realizado em caráter de emergência. Academicamente falando, o
desenvolvimento do estudo foi de grande relevância para a formação profissional dos
envolvidos, pois contribuiu imensamente no que diz respeito ao conhecimento teórico1
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científico, principalmente por tratar-se de uma gestação atípica, além de demonstrar
que o cuidado deve ser realizado respeitando as particularidades do paciente, e sempre
de forma holística.
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