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patologia CaVitÁria 

MIOMA UTERINO

Com o advento da USG transvaginal ou pélvica e, mais recentemente, a histerosco-
pia diagnóstica, a indicação de uma histerosalpingografia na suspeita de mioma uterino 
sofreu uma grande restrição. Ela é pouco elucidativa na identificação e localização dos 
nódulos miomatosos, sejam intramurais ou subserosos, indicando apenas um aumento 
global da cavidade uterina ou deformações cavitárias, a não ser quando haja calcifica-
ções destes nódulos. 

Nos casos de miomas submucosos ou pólipos uterinos, dispõe-se hoje da histeroso-
nografia, de fácil execução e com a vantagem de detectar outros nódulos intramurais ou 
subserosos. quando um nódulo tende a se desenvolver centripetamente, no sentido da 
cavidade uterina, transformando-se num nódulo submucoso, ele será detectado 100% 
pela histerosalpingografia. Nestes casos, a HSG é de um valor extraordinário, pois de-
termina o volume do nódulo, assim como o seu ponto de inserção na parede uterina. 
Também indica o tipo de implantação, se pediculada ou séssil. Nos miomas intramu-
rais, a depender do seu número e volume, poderá ocorrer um aumento global da cavi-
dade uterina, exigindo grandes quantidades de contraste para ser delineada (60 a 80 
ml de contraste ou mais). Nestes casos, a HSG indica se há alguma deformação cavi-
tária, devido à pressão dos nódulos miomatosos sobre as paredes uterinas, detectando 
ainda a presença de algum nódulo submucoso. Esta informação é importante para ser 
dada ao cirurgião que vai proceder a uma miomectomia múltipla, uma vez que, nesta 
circunstância, terá que realizar uma histerotomia para a sua remoção. A HSG poderá 
ser indicada após miomectomia múltipla quando decorridos mais de 90 dias da opera-
ção para controle da regressão volumétrica da cavidade. Nos miomas localizados nos 
cornos uterinos, verificar através da HSG se há obstrução tubária devido à compressão 
tumoral, acontecimento relativamente raro.

Os nódulos miomatosos que se originam na massa miometrial (miomas intramu-
rais) poderão ter uma evolução centrífuga em direção à serosa, constituindo-se nos 
chamados miomas subserosos. Estes poderão atingir grandes volumes sem sintoma-
tologia hemorrágica, no entanto, poderão exercer compressão sobre o reto ou bexiga e 
consequentemente alteração funcional de um e outro. Os miomas subvesicais poderão 
condicionar crises de retenção urinária. Nos nódulos volumosos, e dependendo do tipo 
de circulação, poderão ocorrer distúrbios circulatórios, com necrose na massa tumo-
ral e formação subsequente de cavidades na região central do tumor, caracterizando os 
chamados “miomas cavitários”. Se, por sua vez, os miomas subserosos podem atingir 
grandes volumes e com sintomatologia escassa, isto não ocorre com os nódulos que se 
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desenvolvem no sentido da cavidade uterina, evolução centrípeta, transformando-se em 
nódulos submucosos, podendo precocemente apresentar sintomas hemorrágicos, tais 
como meno-metrorragias e dores tipo cólica, mesmo em se tratando de pequenos tu-
mores. Nestes casos, deve-se monitorar com muita atenção o enchimento da cavidade 
para que o contraste não mascare a presença de pequenos nódulos submucosos, fato 
este que ocorria antigamente e com certa frequência, quando eram utilizados contras-
tes oleosos geradores de imagens muito densas.

O número de nódulos miomatosos varia em quantidade e localização, desde um nó-
dulo único a um sem número de pequenos nódulos, caracterizando o que alguns auto-
res denominam de “miomatose uterina”. Nas diferentes alterações anátomo-patológicas 
dos miomas, tais como degeneração hialina, necrose aguda hemorrágica, a chamada 
“necrobiose asséptica”, a HSG e muito especialmente a ressonância magnética podem 
diagnosticá-las com precisão. A degeneração sarcomatosa nos miomas é um aconteci-
mento raro em Ginecologia. Além destas complicações, podem os nódulos subserosos 
pediculados sofrer uma torção pedicular, acidente agudo, exigindo, na sua maioria, in-
tervenção cirúrgica imediata.

Aspectos Radiológicos

Figura 57- A.R.D. 38 anos. 3 para normais. História de sangramento durante o coito (sinusiorragia). HSG 
realizada em 1976, utilizando como contraste Lipiodol. Imagem de subtração no nível do canal cervical.
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Figura 58 - Mesma paciente. A imagem de subtração revelou a presença de 6 pólipos endocervicais. A utili-
zação de um contraste oleoso e espesso às vezes mascara uma patologia. Na dúvida, evacuar parte do con-
traste o que facilita a visualização de uma lesão na cavidade cervical ou uterina.

Figura 59 - V.S.S. 30 anos. Infertilidade secundária. 1 para normal há 5 anos. Menometrorragias, datando de 
3 anos. Mioma submucoso implantado na borda uterina a direita. Remoção por histeroscopia.
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Figura 60 - S.B.S. 35 anos. Infertilidade primária. Mioma submucoso com implantação fúndica e necrobiose. 
Remoção cirúrgica por histeroscopia.

Figura 61 - R.B.S.S. 42 anos. 4 para normais. Dor tipo cólica na fase pré-menstrual. Pequeno pólipo no corno 
esquerdo. Remoção por histeroscopia.
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Figura 62 - Y.O.P. 27 anos. 2 para naturais. Amenorréia de 12 semanas. Cavidade globosa com contorno re-
gular, parede lisa contendo no seu interior imagem de subtração, irregular na forma e transparência. Aborta-
mento espontâneo 6 dias após a HSG. Ovo morto e retido anembrionado.

Figura 63 - A.S.J. 33 anos. 0 para. Hipermenorragia. Mioma submucoso com implantação fúndica. Trompas 
não visualizadas. Miomectomia seguindo-se 3 gestações. Partos cesareanos.
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Figura 64 - D.S.P.S. 31 anos. 1 para normal datando de 3 anos. Sangramento, dor tipo cólica há 6 meses. 
Mioma submucoso com implantação cornual esquerda.

Figura 65 - F.S.P. 36 anos. Aborto espontâneo com 6 semanas há um ano. Útero bicorno com dois nódulos 
de mioma intramurais no corno direito. Miomectomia. Gestação no corno esquerdo 1 ano após a cirurgia. Par-
to cesareano.
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Figura 66 - I.B.F.S. 37 anos. Infertilidade primária. Aumento global da cavidade uterina devido a nódulos mio-
matosos intramurais e subserosos em número de 6, variando de 3 a 12cm de diâmetro. Trompas não 
visualizadas.
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Figura 67 - Miomas: topografia

Legenda:

1 – Mioma intramural
2 – Mioma subseroso
3 – Mioma submucoso
4 – Mioma ístmico

5 – Mioma intracervical
6 – Mioma cervical parido na vagina
7 – Mioma intraligamentar
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Figura 68 - M.B.A. 36 anos. Infertilidade primária. Cavidade deformada devido a nódulos miomatosos intramu-
rais e fúndico. Contraste utilizado Lipiodol. Com a cavidade cheia e distendida, há o perigo de obscurecer póli-
pos endometriais.

Figura 69 - Mesma paciente. Observar durante a evacuação imagens intrauterinas de pólipos endometriais.
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Figura 70 - C.A.G. 40 anos. 4 para normais. Hipermenorragia datando de 13 meses. Pequeno sangramento 
intermenstrual. Adenomiose. Pólipo Endocervical. Histerectomia vaginal.

Pólipo Intracervical
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Figura 71 - Imagem obtida com a histerosonografia aquosa mostrando com detalhes o número e local 
da inserção dos pólipos.

Patologia endometrial: pólipos, hiperplasia e carcinoma

Estudo comparativo na mesma paciente entre a histerossonografia e a 
histeroscopia:

Figura 72 - Mesma paciente mostrando a imagem cavitária histeroscópica, seguida de ressecção dos pólipos.
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ENDOMETRIOSE PÉLVICA

Adenomiose
A endometriose, descrita por Sampson em 1921 para relatar os chamados “cistos 

de chocolate”, é uma doença caracterizada pela presença de tecido endometrial e es-
troma em sítios fora da cavidade endometrial. Embora tenham sido aventadas diversas 
teorias para explicá-la, tais como metaplasia celomática, disseminação por via linfática 
ou sanguínea partindo da mucosa endometrial é, no entanto, a teoria da implantação de 
fragmentos endometriais carreados para a cavidade pélvica, devido à chamada mens-
truação retrógrada, a que mereceu a melhor acolhida pela classe médica. Ela concorre 
com 6 a 15% como causa de infertilidade primária em pacientes jovens. A sintomato-
logia varia grandemente de paciente para paciente, desde a ausência de sintomas até 
dores intensas que precedem, acompanham e sucedem o período menstrual.

Desde 1897, quando Pfannenstiel descreveu o primeiro caso ao qual denominou de 
adenomioma do septo reto-vaginal esta condição foi relatada a seguir por vários autores. 
Russell, em 1899, foi quem descreveu pela primeira vez um pequeno nódulo contendo 
glândulas endometriais na superfície do ovário, assim como no ligamento útero-sacro. 
Atualmente, tudo faz crer que a incidência da endometriose sofrerá uma redução bem 
significativa devido ao uso dos anticoncepcionais hormonais, especialmente naqueles 
de uso contínuo com supressão da menstruação.

A endometriose tem sido registrada em diferentes sítios na cavidade pélvica e outras 
localizações raras e exdrúxulas, como na cavidade pleural (Bungeler e Fleury-Silveira). 
Navratil e Kramer a descreveram no “extensor carpiradialis” do antebraço; Mankin, na 
coxa esquerda, localizações estas cuja etiopatogenia só poderá ser explicada por uma 
migração via sanguínea. Dentre as lesões ovarianas, os endometriomas são facilmente 
detectados pela USG transvaginal, uma imagem típica especialmente quando são bila-
terais, ficando próximos entre si (kissing ovaries). 

Estudando a endometriose do ponto de vista clínico e patológico, ela é dividida em 
dois tipos. A interna (adenomiose), que envolve a musculatura uterina; e a externa, que 
envolve lesões fora da cavidade uterina, comprometendo órgãos e serosa na cavidade 
pélvica. O comportamento clínico e o patogênico são bem diferenciados o que exige um 
estudo separado.

Embora Breus tenha coletado 100 casos em 1884, foi a monografia de Von Re-
cklinghausen, publicada em 1896 que estabeleceu esta afecção como uma entidade 
patológica. Cullen, em 1987, descreveu o primeiro caso ao qual denominou de “ade-
nomioma”, seguindo-se a uma monografia na qual relatou um total de 22 casos. Cul-
len empregou a expressão “adenomioma difuso do útero” para designar o que hoje se 
conhece universalmente como adenomiose uterina e que se caracteriza, do ponto de 
vista anátomo-patológico, pela presença do tecido endometrial além dos seus limites 
anatômicos, em plena massa miometrial. A origem da adenomiose foi objeto de con-
trovérsias entre Cullen e Von Recklinghausen. O primeiro autor mantinha o seu ponto 
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de vista de que as glândulas ectópicas eram de origem mülleriana, enquanto o segun-
do acreditava serem elas originadas de tecidos remanescentes dos ductos wolffianos. 
Este último autor observou que este tecido ectópico era frequentemente encontrado na 
parede posterior do útero e também próximo das porções ístmicas das trompas. Nestas 
áreas, são encontrados os restos wolffianos. Baseado nestes fatos, ele correlacionou e 
concluiu serem estes restos os responsáveis pelo crescimento ectópico glandular. Cullen 
sustentou o seu ponto de vista, demonstrando uma continuidade direta do endométrio 
com a massa miometrial.

De um modo geral, a adenomiose é assintomática, sendo identificada, na sua maio-
ria, no curso de um exame anátomo-patológico, porém, em alguns casos, apresenta 
dores e menorragia, o que seria explicado pelo aumento da área sangrante e a fibrose 
atuando diretamente sobre a contractilidade uterina e hemóstase.

Do ponto de vista radiológico, a adenomiose se caracteriza por um aumento volumé-
trico do útero e pequenas imagens penetrantes do contraste no miométrio, dando um 
aspecto serrilhado à cavidade uterina. Este detalhe é identificado também pela USG 
transvaginal e pela ressonância magnética.

A adenomiose, do ponto de vista clínico, corresponde a que os autores franceses de-
nominavam de “esclerose uterina hemorragípara”.

Figura 73 - K.A. 43 anos. 5 para naturais. Hipermenorragia. Trompas não visualizadas. Cavidade uterina  ir-
regular, mucosa com aspecto serrilhado. Adenomiose. Histerctomia total.
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Figura 75 - R. G. H. 58 anos. Para 6 naturais. USG transvaginal, sendo visualizados 
prolongamentos da mucosa endometrial penetrando no endométrio. Diagnóstico con-
firmado pós-cirurgia. Histectomia vaginal.

Figura 74 - A.B.S. 45 anos. 4 para normais. Hipermenorréia. Dores pesantes na fossa ilí-
aca direita. Cavidade uterina com pequenas áreas de subtração. Imagem polipóide no o.i. 
do canal cervical à direita. Adenomiose confirmada pós-cirurgia. Histerectomia total.
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INCOMPETêNCIA ÍSTMO-CERVICAL

Responsável por abortamento de repetição ou parto prematuro, caracteriza-se ra-
diologicamente por um orifício interno não identificável, com dilatação variável no seu 
calibre. Admite-se como primária aquela lesão identificada ao curso de uma HSG, sem 
história de gravidez anterior ou quando ocorreu um abortamento espontâneo sem cure-
tagem posterior. Ela é devida a um defeito congênito na estrutura muscular, no nível do 
orifício interno do colo. Como consequência, ele se torna insuficiente, não suportando 
a pressão do saco amniótico durante o seu desenvolvimento, dilatando-se a ponto de 
permitir que o saco se insinue através do orifício dilatado, seguido de sua fissuração 
ou ruptura, provocando um aborto ou um parto prematuro. A cérclage, quando reali-
zada em tempo útil, permite que 80% das pacientes levem as suas gestações a termo 
ou possam atingir a viabilidade fetal. Uma dilatação forçada do colo uterino com vela 
de Hégar até o número 12 pode condicionar uma ruptura das fibras musculares cervi-
cais e criar um caso de incompetência cervical secundária. Também algumas traquelo-
tomias extensas durante o parto e atingindo o orifício interno do colo são responsáveis 
por esta afecção.

Figura 76 - M.J.D.F. 31 anos. História de 3 gestações interrompidas por abortamento espontâneo na média 
das 14 semanas. Na 4ª gestação, submeteu-se a uma cérclage na 8ª semana. Parto natural na 29ª semana 
com sobrevida fetal.
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SÍNDROME DE ASHERMAN

Aderências intrauterinas, também conhecidas como sinéquias intrauterinas ou Sín-
drome de Asherman, caracterizam-se, do ponto de vista radiológico, por imagens de 
subtração na cavidade uterina com forma e extensão as mais variadas. São devidas a 
aderências em diferentes áreas das suas paredes, resultantes de curetagens abrasivas 
da cavidade uterina, seja após um parto com retenção de cotilédones placentários ou 
para remoção de restos ovulares em seguida a um abortamento incompleto. No passa-
do, concorriam também para a sua formação a injeção na cavidade uterina de líquidos 
cáusticos com finalidade abortiva.

Durante a curetagem e usando curetas cortantes, a remoção poderá se estender até 
a camada basal do endométrio, ficando desnuda, podendo contrair aderências entre as 
suas paredes. As sinéquias uterinas variam de uma lesão única a múltiplas lesões, po-
dendo chegar até a fusão completa da cavidade uterina, o que a torna irreversível. Com 
a injeção do líquido contrastual, as lesões vão sendo gradativamente identificadas, re-
alizando assim um balanço completo da cavidade endometrial. A histerosalpingogra-
fia permite uma visão panorâmica precisa de toda a cavidade, o que não ocorre com 
a histeroscopia diagnóstica ou a USG transvaginal. A ressonância magnética configura 
também esta lesão com a mesma precisão diagnóstica da HSG. São referidos também 
na literatura médica casos de sinéquias intrauterinas após miomectomias. De acordo 
com a extensão das lesões, March classificou as sinéquias intrauterinas em: pequenas, 
médias e severas, de acordo com a extensão das aderências, envolvendo ¼ metade ou 
simplesmente ¾ da cavidade uterina, respectivamente.

Em 1950, Asherman descreveu esta síndrome, relacionando-a a uma curetagem 
agressiva da cavidade uterina. Esta afecção poderá ser responsável por amenorréia, oli-
gomenorréia, dismenorréia e infertilidade secundária. quando uma gravidez se segue 
a uma correção desta afecção, poderão ocorrer, com relativa frequência, abortamentos 
espontâneos, partos prematuros e ainda uma placentação acreta sobre a área afetada, 
obrigando nesta última circunstância a realização de uma histerectomia como conse-
quente esterilidade definitiva. A exata incidência das sinéquias intrauterinas é desco-
nhecida, porém, com a introdução da curetagem por sucção na prática médica esta 
complicação ficará relegada a um plano ínfimo.

Estabelecido o diagnóstico radiológico, as sinéquias serão desfeitas com o auxílio do 
histeroscópio, seja por simples lise das lesões ou por secção com tesoura. Após a cirur-
gia, um DIU será introduzido na cavidade uterina para impedir uma recidiva. 

Estudos anteriores indicavam que em 65% dos casos as sinéquias ocorriam no fun-
do do útero e restante da cavidade uterina, enquanto 35% se localizavam no canal 
cervical.
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Figura 77 - D.S.C. 24 anos. Para 0. Útero bicorno. Abortamento espontâneo com oito semanas, seguido de 
curetagem uterina. Infertilidade secundária. Sinéquia uterina corrigida por histeroscopia.

Figura 78 - B.S.L.W. 29 anos. Abortamento (9 semanas), seguida de curetagem uterina. Útero em retrofle-
xão. Sinéquia uterina. Amenorréia. Correção cirúrgica. Gestação a termo. Parto cesareano. Placenta acreta. 
Histerectomia subtotal.
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Figura 79 - C.A.S. 32 anos. 3 para normais. quarta gestação com abortamento espontâneo com 12 sema-
nas. Curetagem uterina. Amenorréia. Sinéquias intrauterinas região fúndica. Trompas não visualizadas.

Figura 80 - J.M.S. 28 anos. 0 para. Gestação tópica 5 semanas (há 1 ano e 7 meses) seguida de abortamento 
espontâneo. Restos ovulares. Foi curetada numa maternidade pública de Salvador. A partir desta data, a ame-
norréia não respondeu a diversos tratamentos hormonais. USG transvaginal revelou sínfise uterina da cavidade 
cervical e 2/3 da cavidade uterina.
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Figura 81 e 82 - Foram desfeitas as aderências cavitárias sob controle histeroscópico e introdução de um 
DIU. Na visão transversal do fundo nota-se que, devido à redução da cavidade uterina, as alças do disposi-
tivo não foram totalmente abertas.
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Figura 83 - D.J.K.L. 24 anos. Abortamento espontâneo seguido de curetagem uterina. Infertilidade secundá-
ria. Útero subseptado. Sinéquia uterina. Trompas permeáveis. Correção cirúrgica sem sucesso quanto à 
fertilidade.




