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1. Resumo  

A histerossalpingografia (HSG) é o exame radiológico da cavidade e das tubas 

uterinas que faz com que haja a opacificação dos mesmos pela injeção de um de 

contraste no interior do útero, através do colo e com o auxílio de um catéter. A 

primeira HSG descrita na literatura foi efetuada provavelmente em 1910 por 

Rindfleisch W., somente 15 anos após a descoberta do raio-x. Nos anos seguintes, 

procedeu-se o desenvolvimento de melhores meios de contraste, com menos efeitos 

colaterais, maior tolerabilidade e eliminação mais rápida pelo organismo. O exame 

de histerossalpingografia tem grande importância no diagnóstico da hidrossalpinge 

causada após doença inflamatória pélvica (DIP), tornado assim o exame de maior 

relevância na investigação da infertilidade, levando em conta que a doença  

desenvolve-se em virtude da infecção que ocorre anteriormente. A DIP é uma 

infecção grave do trato genital feminino em que seu quadro clínico caracteriza-se 

pela existência de um processo inflamatório dos órgãos internos e anexos. É 

comumente causada por gonococos em mulheres sexualmente ativas e em idade 

fértil.  

 

2. Introdução 

As tubas uterinas, estruturas pertencentes ao sistema reprodutor feminino, 

são um par de tubos musculares de grande mobilidade que também são conhecidos 

como ovidutos, pois são responsáveis por fazer o transporte do óvulo em direção ao 

útero para que haja a fertilização. Uma de suas extremidades, chamada de 

infundíbulo, abre-se na cavidade peritoneal próximo ao ovário e possui 

prolongamentos no formato de franjas, as chamadas fímbrias; a outra extremidade, 

chamada de intramural, atravessa a parede do útero e se abre no interior deste 

órgão. 

 A obstrução tubária é uma das causas mais comuns de infertilidade feminina, 

cerca de 35% das mulheres em idade fértil possuem algum tipo de patologia 

relacionada as tubas, podendo ter uma vasta possibilidade diagnóstica, o que acaba 

dificultando na identificação da patologia que as acomete. 

 As causas de obstruções tubárias podem ser diversas e distintas por exemplo 

as malformações congênitas em que a paciente, ainda no útero de sua mãe, adquire 

a malformação das tubas em período embrionário e há também as patologias 



adquiridas sexualmente, sendo essa segunda opção a grande causadora de 

doenças ascendentes, sendo a mais comum entre elas a DIP, que faz com que 

mulheres férteis percam sua fertilidade por conta de agentes causadores das 

doenças sexualmente transmitidas(DSTS), que ao entrar em contato com os órgãos 

do sistema reprodutor da mulher lhes causam uma grande inflamação (1) (3). 

 A doença inflamatória pélvica, comumente chamada de DIP, é uma doença 

causada por gonococos, sendo o mais comum entre eles a Neisseria gonorrhoeae, 

agente causador da gonorréia, que provoca uma inflamação pélvica aguda e típica, 

de início rápido e com desenvolvimento de dor logo após o início do período 

menstrual (1) (8). A DIP é uma doença ascendente, que normalmente tem seu início 

na vulva ou na vagina e se espalha para o interior do sistema genital feminino, de 

modo que começa a envolver a maioria das estruturas anexas, resultando dor 

pélvica, sensibilidade, febre, secreção vaginal e se tratada incorretamente podemos 

observar a evolução rápida da doença, aparecendo assim os quadros de 

hidrossalpinge (2). 

 A hidrossalpinge é a dilatação das tubas tendo como a sua causa um 

processo infeccioso anterior, podendo ser totalmente assintomática e de rápida 

evolução (4). Na hidrossalpinge, as fímbrias estão fundidas umas nas outras, 

fazendo com que o líquido que as tubas secretam se acumule, ocasionando uma 

grande dilatação e por consequência quadros de infertilidade, já que a passagem do 

ovócito fica obstruída por conta de todo o liquido acumulado nas tubas (6) (7). Para 

que haja a comprovação diagnóstica dessa patologia, a paciente é submetida a uma 

série de exames, tendo como o de maior precisão a histerossalpingografia.  

 

 

Figura 1. Histerossalpingografia de paciente com hidrossalpinge (9). 

 



 

 A histerossalpingografia é um exame de imagem, mais especificamente um 

tipo de variação da técnica de radiografia, que tem como finalidade observar 

alterações do canal endocervical, útero e tubas. Além disso, é um exame muito 

utilizado para avaliar uma grande variedade de problemas ginecológicos como as 

más formações congênitas, endometriose e a hidrossalpinge propriamente dita.É um 

exame, que por muitas vezes aliado a outros, é comumente pedido em consultórios 

ginecológicos nas investigações básicas para avaliar o tipo e o grau de infertilidade 

feminina, visto que são muitas as possibilidades a serem pesquisadas. 

 O aumento do número de mulheres acometidas pela hidrossalpinge após 

ocorrência da DIP é um sinal de alerta, pois trata-se de uma doença de evolução 

silenciosa e rápida, que quando não diagnosticada brevemente compromete 

gravemente a fertilidade da paciente (5).  

 

3. Objetivo 

O objetivo deste estudo é ressaltar a importância da realização do exame de 

Histerossalpingografia para diagnóstico precoce e de alta precisão em doenças do 

trato genital feminino, especificamente a hidrossalpinge que acomete as tubas 

uterinas, as deixando obstruídas. 

4. Metodologia 

O trabalho desenvolvido seguiu os preceitos do estudo exploratório, por meio 

de uma revisão bibliográfica que teve como base os artigos científicos sobre a 

temática acessados em bancos de dados brasileiros como a Scielo, Bireme e o 

Ministério da Saúde, como também em bancos de dados internacionais como a AJR 

“American Journal Of  Roentgenology” e PMC “US National Library of Medicine 

National of Health”. Também foi utilizado livro “Patologia – Bases patólogicas das 

doenças” de Robins&Cotran, cuja temática é voltada para os estudos patológicos. 

5. Desenvolvimento 

Nas clínicas de reprodução humana, pacientes que procuram o auxílio médico 

para fazer uma investigação a cerca da possível infertilidade do casal são 

submetidos a uma vasta bateria de exames para que os médicos possam 

http://www.ajronline.org/loi/ajr


diagnosticar corretamente a causa exata de suas infertilidades. A infertilidade na 

mulher contabiliza cerca de 40% nos casos em que o casal procura um tratamento, 

sendo que dentro desta porcentagem existem muitas possibilidades. Em casos que 

há a obstrução tubária por conta de hidrossalpinge, os médicos comumente pedem 

dois exames de imagem para que haja a comprovação diagnóstica: a 

ultrassonografia transvaginal e a histerossalpingografia, sendo o segundo exame de 

maior precisão. 

 

Ultrassom transvaginal  

 Depois de dada a suspeita de hidrossalpinge, a paciente é orientada a realizar 

um exame que nos dará as direções a serem tomadas. O primeiro exame que o 

médico costuma pedir é o de ultrassonografia transvaginal para que se possa 

observar a condição em que as tubas se encontram. 

 Num exame de ultrassom, tudo o que se projeta em tons escuros, como o 

preto e cinza escuro, é interpretado como sendo algo líquido e tudo o que se projeta 

em tons mais claros como o cinza claro e branco, são interpretados como sendo 

estruturas com a massa um pouco mais solidificada, sendo assim, em um exame na 

qual a paciente possui a hidrossalpinge, as tubas dilatadas são vistas como uma 

estrutura tubular com uma configuração dobrada e paredes bem definidas que 

apresentam conteúdo liquido e escuro dentro (9). 

 

 

Figura 2. Ultrassonografia transvaginal. Tubas dilatadas por conta da 

hidrossalpinge após processo infeccioso (11). 

 

 



 

Histerossalpingografia 

 Após a paciente realizar o exame de ultrassonografia em que podemos 

observar as tubas dilatadas, o médico comumente pede o exame de 

histerossalpingografia para confirmação do diagnóstico da hidrossalpinge. O exame 

consiste em injetar uma pequena quantidade de contraste no colo uterino da 

paciente, com o objetivo de opacificar o útero e as tubas uterinas, logo após são 

tiradas uma série de radiografias para que possamos observar a morfologia dos 

mesmos (9).  

 Em uma paciente com hidrossalpinge, podemos observar que todo o 

contraste injetado se manteve dentro da cavidade uterina, sem ter extravasado para 

as tubas, já que elas estão obstruídas e inchadas por conta da aderência das 

fímbrias. 

 

 

Figura 3. Histerossalpingografia de paciente com obstrução tubária (9). 

 

Figura 4. Histerossalpingografia de paciente com tubas de morfologia normal (9). 



6. Resultados 

Tanto Krysiewicz (2001) quanto Simpson et al. (2005) concordam que o 

exame de histerossalpingografia é um procedimento essencial na detecção precoce 

das anormalidades do trato genital feminino, tendo como principal foco diagnosticar 

as patologias relacionadas as tubas uterinas.  

A histerossalpingografia é um exame que tem como uma de suas principais 

vantagens a rapidez no diagnóstico, pois logo após a administração das doses 

necessárias de contraste já podemos observar, em uma série de radiografias, quais 

são os tipos de anormalidades apresentadas. Em um tratamento de reprodução 

humana, como por exemplo a fertilização in vitro (FIV), é necessário que haja 

rapidez nos resultados dos exames solicitados pelo médico, pois ao longo do 

tratamento há dependência do acompanhamento a partir dos resultados destes 

exames. 

É primordial que pacientes com quadros de hidrossalpinge realizem um 

exame que as dê diagnósticos precisos, pois essa doença acomete gravemente sua 

fertilidade e a histerossalpingografia é o mais indicado, pois também é usada para 

determinar a extensão das adesões e a sua localização antes de realizar uma 

cirurgia corretiva. 

Existem outras indicações para o uso da histerossalpingografia, como a 

inclusão da avaliação de mulheres com um histórico de abortos espontâneos 

recorrentes, a avaliação pós-operatória de pacientes que tenham sido submetidas a 

cirurgia de reversão de laqueadura e a avaliação de pacientes antes de realizar uma 

cirurgia para a retirada de seus miomas (miomectomia).  

 

7. Considerações finais 

As técnicas de diagnóstico por imagem para a avaliação da infertilidade 

devem ser não invasivas e de fácil acesso, portanto a HSG tem demostrado um bom 

prognóstico por ser um procedimento graças: o rápido diagnóstico, diversos avanços 

a respeito do contraste necessário para realizar o procedimento, valor considerado 

acessível, de simples execução e também por ser capaz de nos fornecer 



informações sobre a permeabilidade tubária e uma série de doenças pélvicas. O 

contraste usado nos exames de HSG vem sofrendo diversos avanços ao longo dos 

anos e agora os mais comuns são os hidrossolúveis, que são bem tolerados e  

absorvidos pelas pacientes, tendo sua eliminação total em até 30 minutos após a 

realização do exame, proporcionando imagens com maior clareza e nitidez. Esses 

são alguns dos fatores que fazem com que a HSG seja um dos exames mais 

solicitados pelos médicos ginecologistas na hora da investigação da infertilidade da 

paciente. 
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