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Histerosalpingografia

INTRODUÇÃO

A histerosalpingografia (HSG), largamente empregada no estudo da infertilidade hu-
mana, onde representa 85% das suas indicações, também é indicada no diagnóstico 
e controle de tratamento de muitas outras afecções ginecológicas, tais como: miomas, 
com realização de HSG antes e após miomectomias; sinéquias intrauterinas, para con-
trole de resultados; cirurgias reparadoras sobre as trompas, más-formações uterinas, 
entre outras.

A HSG tem sido referida por alguns ginecologistas como um processo também tera-
pêutico, uma vez que são registrados casos de gestações que se seguem a este exame. 
Em alguns casos especiais, a interpretação definitiva de um histerosalpingograma pode-
rá ser complementada por uma ultrassonografia (USG) transvaginal ou tridimensional, 
seja por laparoscopia diagnóstica ou ainda por ressonância magnética, especialmente 
esta última, quando do diagnóstico das másformações uterinas.

Basicamente, a HSG consiste na injeção de um contraste opaco aos raios-X, através 
de uma cânula especial colocada no colo uterino. A injeção vai delinear as cavidades 
cérvico-corporais, as cavidades tubárias até a difusão do contraste na cavidade pélvica, 
quando as trompas são permeáveis. A progressão do contraste deverá ser monitorada 
pelo fluoroscópio e as imagens vão sendo gradativamente selecionadas no seriógrafo.

Diz-se que um histerosalpingograma é normal quando as cavidades cérvico-corporais 
se enchem regularmente com o contraste, exibindo os padrões anatômicos normais. A 
isto se denomina primeira imagem, seguida do enchimento das trompas (segunda ima-
gem). A difusão do contraste na cavidade peritoneal caracteriza a terceira imagem. Além 
da clássica HSG, o método se presta também ao estudo da cavidade vaginal, nos casos 
de imperfuração himeneal, com formação ou não de um hematocolpo; na comprovação 
de uma vagina impermeável; quando ocorre duplicação da vagina, bem como no estu-
do dos diferentes tipos de septamentos vaginais.

Para realizá-la são necessários: um bom aparelho de raios-X com seriógrafo, cânu-
las cervicais, contraste e uma boa processadora para revelação e secagem das cha-
pas. Esta última é responsável pela boa qualidade das imagens, detalhe importante 
para uma correta interpretação. A HSG requer a presença de um radiologista afeito a 
este tipo de exame ou de um técnico especializado devidamente treinado para tal, en-
quanto que a manipulação dos instrumentos, como a colocação da cânula e a injeção 
progressiva do contraste, deveria ser preferencialmente feita por um ginecologista que 
ordenaria o momento exato da captação das imagens. O exame completo dura em mé-
dia 45 minutos, não requer anestesia geral, a não ser em casos excepcionais. A dor é 
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mínima, especialmente quando se usam as cânulas com microbalão inflado no canal 
cervical. Atualmente, são utilizados os contrastes hidrossolúveis, que são reabsorvidos 
e eliminados pelos rins num curto espaço de tempo, o que não ocorria com os contras-
tes iodados oleosos anteriormente empregados, como o Lipiodol (introduzido na práti-
ca médica desde 1922), cujo contraste era absorvido muito lentamente, gerando, em 
alguns casos, granulomas do tipo corpo estranho. Também geravam imagens muito 
densas, obscurecendo assim importantes detalhes anatômicos nas cavidades tubárias 
e uterina. Um dos contrastes empregado no momento é o Telebrix (ioxitalamato de me-
glumina e polividona), em frascos com 20 ml. Com ele são obtidas boas imagens e a 
tolerância é excelente.

INDICAÇÕES

1) Infertilidade – em 85% das indicações, com o objetivo de detectar lesões no trato 
genital responsáveis pela infertilidade primária ou secundária.

2) Más-formações uterinas - juntamente com a laparoscopia e a ressonância mag-
nética, a HSG diagnostica com precisão todas as más-formações do trato genital.

3) Tumores cavitários - pólipos ou mioma submucoso, com ou sem sangramentos 
genitais.

4) Sinéquias intrauterinas, permitindo uma visão de conjunto, o que não ocorre com 
os outros métodos.

5) Estudo da permeabilidade tubária, identificando os pontos de obstrução, seja 
proximal, seja na porção média ou na porção distal, com formação ou não de hidrosal-
pinge; também detecta aderências peritubárias.

6) Incompetência ístimo-cervical, responsável por uma grande percentagem de abor-
tamentos de repetição e partos prematuros.

7) Adenomiose.
8) Tuberculose genital, especialmente tubária, exibindo a clássica imagem em 

rosário.
9) Hipoplasia uterina e tubária (trompas filiformes e sinuosas), retardando a passa-

gem do contraste até a sua dispersão na cavidade peritoneal.
10) Miomas. Especialmente na variedade submucosa, livre na cavidade uterina e na-

queles miomas evoluindo para a cavidade e que nela estão fazendo uma protrusão.
11) Localização de dispositivo intrauterino (DIU) e corpos estranhos - atualmente 

a preferência é pela histeroscopia que, além de diagnosticá-los, poderá removê-los de 
imediato.

12) No controle pós-operatório das reanastomoses tubárias, correção de más-for-
mações uterinas etc.
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CONTRAINDICAÇÕES

1) Presença de gravidez ou suspeita.
2) Infecção genital ativa.
3) Durante a menstruação ou sangramento genital de causa desconhecida.
4) Após curetagem uterina recente.
5) Nas usuárias de DIU, com suspeita de endometrite.
6) Após cirurgias do útero (miomectomias, correções de más-formações uterinas e siné-
quias intrauterinas), antes de decorridos 90 dias.
7) Intolerância ao contraste.
8) Pacientes em uso de metformina, pelo perigo de ser induzida uma acidose lática. Nes-
te caso, o uso da droga deverá ser suspenso 48 horas antes e 48 horas após o exame.

PREPARO DA PACIENTE

1) O preparo inclui um fleet enema, na véspera do exame a noite.
2) Alguns autores preconizam o uso de antibióticos antes e após o exame, especial-

mente para aqueles pacientes com história pregressa de infecções recidivantes. Argu-
mentam que, ao seguir este critério médico, a provável existência de focos residuais no 
aparelho genital será erradicada.

3) Deverá ser afastada qualquer infecção vaginal ativa (infecção por Gonococos e 
Clamídia).

4) Preparo psicológico, explicando o desenrolar do exame que será praticamente in-
dolor. Esta atitude é importante principalmente naquelas pacientes que estão sob o im-
pacto de informações negativas fornecidas por outras pacientes que já realizaram este 
tipo de exame.

5) Nas pacientes tensas recomenda-se o uso de um ansiolítico na véspera e no dia 
do exame.

6) Uso de medicação bloqueadora das prostaglandinas. Utiliza-se com frequência o 
Piroxicam 20mg, sob a forma de comprimidos sublinguais ou supositórios anais, pelo 
seu efeito inibidor da síntese dos prostanóides, incluindo as prostaglandinas, especial-
mente a PGF2 alfa, que tem efeito estimulante sobre a contração uterina e que se en-
contra altamente concentrada no endométrio. Este efeito se faz através a inibição da 
enzima ciclogenase.

7) No momento do exame é indicada uma antissepsia vaginal com uma solução bac-
tericida. Meia hora antes do exame, uma injeção de ¼ de mg de atropina para preve-
nir um reflexo vago-vagal e espasmos na região intersticial das trompas. Este incidente 
poderá simular uma obstrução cornual. A atropina, pelo seu efeito relaxante, facilitará 
a passagem do contraste para a cavidade peritoneal.
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MATERIAIS  

Diferentes tipos de cânulas foram utilizadas no correr dos anos. A técnica inicial in-
cluía o pinçamento do lábio anterior do colo uterino com um tenáculo que serviria para 
tracionar o colo em direção à pera e assim obter uma boa coaptação, evitando o fluxo 
do contraste.

Como modelo-padrão, citamos a cânula de Jarcho.
Se antes do exame for omitido o uso de substâncias bloqueadoras das prostaglandi-

nas, a tração feita no colo uterino para coaptar a cânula será dolorosa, além de provocar 
espasmos e sangramento no local da apreensão do colo uterino pelo tenáculo.

Seguiram-se as cânulas cuja pera se situa dentro de um copo que se amolda ao colo 
uterino. Segue-se um vácuo formado no copo, com o auxílio de uma bomba de aspira-
ção ou uma seringa de 20ml. Isto fará com que a cânula se ajuste ao orifício externo 
do colo uterino, permitindo a injeção do contraste sem refluxo e sem desconforto para a 
paciente. Os modelos referenciais são a de Malstrom Toren (sueca), fabricada em aço e 
fornecida em dois tamanhos, a depender do volume do colo, e a cânula de Semm (ale-
mã), fabricada em plástico, também com dois diferentes tamanhos.

Finalmente, surgiram no mercado as cânulas confeccionadas com um microbalão 
na ponta da cânula, que é introduzido no canal cervical e inflado com ar ou também 
água esterilizada, permitindo a oclusão do canal cervical e a injeção do contraste sem 
refluxo. Dos modelos em uso, dispomos da Zinnanti Uterine Injector (ZUI) e da cânula 
fabricada pela Akrad Laboratories e a de Harris.

Tipos de Cânulas

Figura 1 – Cânulas de Malstrom-Thoren, suecas e fabricadas pela Storz em dois tamanhos. O vácuo é feito com o 
auxilio de uma pequena bomba.
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Figura 2 – A cânula de Semm. Fabricação alemã podendo ser reesterilizada. O vácuo é feito  com o auxílio de uma 
seringa de 20ml. É confeccionada em dois tamanhos.

Figuras 3 e 4 – Cânula superior é fabricada pela Akrad Laboratories (3mm). Ideal para canal cervical atresiado. 
Cânula inferior, de Zinnanti Uterine Injector (4mm), também conhecida como cânula de ZUI. Possui uma haste rí-
gida, o que permite manter o balão intracervical sempre em posição. O pequeno balão (azul), quando inflado indica 
que o balão intracervical está pronto para uso.
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Figuras 5 e 6 – Detalhes para mostrar o formato dos balões. Notar que o microbalão da cânula de ZUI tem a forma 
oblonga, ajustando-se melhor na cavidade cervical.

Figura 7 – Cânula de Harris (3.8 mm). Flexível, utilizando balão de forma oblonga. Abaixo, um mandril que será 
inserido na luz da cânula, permitindo uma perfeita orientação no momento de inserí-la.
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TÉCNICA. INCIDENTES. COMENTÁRIOS

De preferência, a HSG deverá ser realizada entre o 10º e 14º dias do ciclo menstrual 
pelo fato de que, nesta fase, há um bloqueio da atividade muscular do útero.

Atualmente, damos preferência à cânula de ZUI.
O colo é exposto através um espéculo fabricado em plástico, podendo ou não perma-

necer na vagina em posição de trabalho, uma vez que a sua presença não interfere na 
imagem radiológica. Esta medida permitirá um eventual reajuste na cânula, especial-
mente para aqueles operadores que ainda não têm uma boa experiência em manipulá-la. 
Segue-se a antissepsia do colo e dos fórnices vaginais e a introdução do balão no canal 
cervical e injeção de ar para inflá-lo, controlando-se a pressão através o balão auxiliar. 
Um cuidado a ser tomado previamente é a retirada do ar no interior da cânula.

Sob controle fluoroscópio, o contraste vai sendo injetado com um mínimo de pressão 
na seringa. A qualquer resistência na injeção do contraste, devem-se aguardar alguns 
segundos e nunca utilizar uma hiperpressão pelo perigo de injeção vascular. As imagens 
vão sendo gradativamente registradas pelo seriógrafo. Havendo uma ampla difusão do 
contraste na cavidade pélvica, o exame será encerrado. A paciente levanta e permanece 
de pé quando será registrada a última imagem. O objetivo é demonstrar que o contras-
te deslizou pelas goteiras parieto-cólicas para o fundo de saco de Douglas, confirmando 
assim a permeabilidade das trompas. Havendo retenção do contraste na região peritu-
bária, ou mesmo sua eliminação parcial na cavidade pélvica, isto caracteriza aderên-
cias peritubárias. quando o contraste enche toda a cavidade tubária e ela se distende 
acumulando mais de 20 ml do contraste e não havendo dispersão, isto caracteriza uma 
obstrução distal com formação de hidrosalpinge uni ou bilateral. 

No diagnóstico das más-formações uterinas, o examinador muitas vezes fica em dú-
vida entre um útero bicorno e um subseptado, uma vez que as imagens radiológicas 
são muito semelhantes. Nestes casos, durante o exame, há o recurso de se utilizar uma 
incidência oblíqua. Isto permitirá dissociar os dois cornos ou, por meio do exame gine-
cológico, identificando com o toque ginecológico combinado se o fundo é plano ou ligei-
ramente abaulado ou se há um sulco entre os dois cornos, caracterizando, neste último, 
um útero bicorno. Na dúvida, recorrer a uma USG transvaginal ou a uma ressonância 
magnética ou, em última instância, a uma vídeolaparoscopia.

Nos úteros duplos com uma única vagina, o acesso aos dois colos não oferecerá 
nenhuma dificuldade: as duas cânulas serão facilmente introduzidas. O mesmo já não 
ocorre nos úteros didelfos, com dupla vagina, especialmente quando uma delas se en-
contra atresiada. O acesso aos colos deverá ser feito com o auxílio de espéculos para 
virgens. Se o canal cervical estiver atresiado, dificultando a introdução da cânula, uma 
dilatação prévia deverá ser feita sob anestesia paracervical com Lidocaina a 1% ,sem 
vasoconstrictor, até a vela de 5mm.

A dor representa a queixa mais frequente relatada pelas pacientes, porém, com o 
uso das cânulas com microbalão, um bom preparo psicológico, o uso de bloqueado-
res das prostaglandinas, além de não injetar o contraste sob forte pressão, este tipo de 
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mal-estar ficará restrito a um pequeno grupo de pacientes (3%). Nestes casos, haverá 
necessidade de uma anestesia geral.

A dor é consequência do pinçamento do colo pelo tenáculo, sua tração e pela disten-
são da cavidade uterina causada pelo contraste e, em alguns casos, devido a um efeito 
irritativo do contraste iodado no peritônio pélvico.

O refluxo do contraste é um pequeno incidente que deve ser evitado com uma boa 
coaptação da cânula. Havendo refluxo para a vagina, esta deverá ser limpa com soro 
fisiológico para a remoção do contraste, evitando assim falsas imagens, seguindo a 
reinserção da cânula. A injeção vascular do contraste ocorre em 3 a 6% das pacientes 
e poderá ser evitada, respeitadas as diferentes condições predisponentes. Caracteriza-
se pelo aparecimento de uma imagem difusa no monitor e que logo desaparece. De-
corridos poucos minutos, o contraste é identificado na bexiga. De um modo geral, este 
acontecimento não significa nada alarmante. Se houver uma reação alérgica de tipo ur-
ticariforme, a injeção de uma empola de Decadron (fosfato dissódico de betametasona) 
sanará o problema.

A infecção pélvica é a mais séria complicação da HSG com 0,3 a 3,15%, segundo 
diferentes estatísticas. Elas ocorrem com maior frequência nas pacientes com história 
anterior de doença sexualmente transmissível (DST). Geralmente, comparecem com um 
quadro de hipertermia, dores agudas na região pélvica dentro das 12 ou 48 horas decor-
ridas da realização da HSG. Esta complicação poderá ser evitada se for realizado previa-
mente um estudo bacteriológico do fluxo cérvico-vaginal naquelas pacientes com história 
prévia de DST. O tratamento específico se impõe antes da realização do exame.

De um modo geral, na grande maioria dos casos, o ginecologista solicita o exame 
com um simples pedido: solicitamos uma histerosalpingografia. Omite muitas informa-
ções sobre o paciente, inclusive o motivo da solicitação do exame.

Em algumas clínicas, a paciente preenche um questionário fornecido no momento em 
que está agendando o exame, fornecendo informações importantes para o examinador, 
tais como: idade, número de gravidezes e partos, história de abortamentos de repetição 
ou partos prematuros, passado de doenças infecciosas pélvicas, história de cirurgias de 
útero realizadas, possível má-formação uterina. Estas informações são de alta impor-
tância antes da realização de uma HSG.
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SEqUêNCIA DE UM HISTEROSALPINGOGRAMA NORMAL

Figura 08 - Útero com fundo arcuatum foras. Injeção vascular do plexo tubo-ovariano esquerdo e fundo do útero.  
Incidente. (Cortesia). 

Figura 09 - Imagem típica de contração espástica dos cornos uterinos no curso de uma HSG.                  
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Figura 12 - Retirada da cânula com deambulação por 10 minutos. Ampla difusão 
do contraste. Conclusão HSG normal.

Figura 11 – Trompa injetada pelo contraste com peritonização normal.

Figura 10 – O.B.O. 26 anos. 1 para normal. Morfologia uterina normall.
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ANATOMIA RADIOLÓGICA DO ÚTERO NORMAL

A cavidade uterina normal tem a forma triangular, cuja base está voltada para cima 
em um útero em anteversoflexão normal. A cavidade cervical direcionada para baixo 
atinge os fórnices vaginais. O fundo uterino é plano e, na grande maioria dos casos, tem 
as bordas lisas e uniformes, podendo ser visualizado um estreitamento correspondendo 
ao orifício interno do colo, na parte mais alta da cavidade cervical. Este orifício delimi-
ta as cavidades cervical e uterina. No canal cervical, muitas vezes detectam-se pregas 
que correspondem aos ductos da mucosa cervical. Independente da descrição acima, 
há uma variedade de formas e volumes uterinos. A acentuação do ângulo cérvico-cor-
poral, tanto para diante como para trás, é considerada como sendo variação dentro da 
normalidade. Na figura 13, a cavidade uterina exibe uma forma triangular, com fundo 
plano, bordas lisas, canal cervical com estreitamento correspondendo ao orifício inter-
no e com um discreto alongamento hipertrófico do colo uterino. A figura 14 exibe uma 
cavidade uterina com maior predominância nos diâmetros transversos, caracterizando 
o chamado útero cordiforme. Na figura 15, observa-se o fundo uterino arqueado para 
fora, constituindo o uterus arcuatus foras, e a figura 16, o arqueamento da cavidade para 
dentro caracteriza o uterus arcuatus introssum. Em relação ao ângulo cérvico-corporal, 
se acentuado para diante, caracteriza o útero com anteflexão (figura 18) e para trás, o 
útero em retroflexão (figura 17). Em relação ao volume da cavidade uterina, deverão 
ser consideradas variações ainda normais como no útero com hipoplasia e naqueles au-
mentados de volume devido a multiparidade.

As trompas inseridas nos cornos uterinos se dividem em quatro segmentos distintos: 
o segmento intersticial ou intramural; o ístmico; empolar; e o fimbriário ou infundibu-
lar. Muitas vezes detectamos, na junção da porção intersticial com a cavidade uterina, 
uma pequena dobra de mucosa simulando um verdadeiro esfíncter e assim descri-
to muitas vezes como tal, delimitando a transição entre o endométrio e o epitélio do 
endosalpinge.

O segmento intersticial das trompas possui uma luz muito estreita com dobras rudi-
mentares de mucosa, circundadas por uma malha acentuada de fibras musculares li-
sas, circulares, que são responsáveis por contrações neste nível, podendo simular uma 
obstrução proximal. Este fato se relaciona com as diferentes fases do ciclo menstrual e, 
muito especialmente, durante a fecundação e o transporte do ovo até a sua nidificação 
na cavidade uterina. O segmento ístmico com uma parede muscular mais frouxa apre-
senta-se mais dilatado com dobras de mucosas do endosalpinge mais evidenciadas e 
medindo em média 4 cm de comprimento. Este é o ponto referido para a fecundação 
do óvulo pelo espermatozóide. Segue-se a porção empolar, mais dilatada e rica em do-
bras da mucosa endo-salpingiana, limitando-se pela porção final chamada de fimbriária 
ou infundibilar. Este segmento está formado por um conjunto de franjas, salientando-se 
dentre elas a fímbria tubo-ovariana que se supunha, pelas suas relações com o ovário, 
ser o caminho pelo qual o óvulo migraria para a luz tubária a fim de ser fecundado.
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Figura 13 - Útero normal com ligeiro alongamento hipertrófico do colo uterino.
Figura 14 - Útero cordiforme
Figura 15 - Útero arcuato foras
Figura 16 - Útero arcuato introssum
Figura 17 - Útero em anteflexão
Figura 18 - Útero em troflexão
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