
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
MAIA, H. Patologia das trompas de falópio. In: Histerosalpingografia: introdução ao estudo da 
radiologia ginecológica. Salvador: EDUFBA, 2009, pp. 29-52. ISBN 978-85-232-0938-4. Available 
from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 

 
 
All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons 
Attribution-Non Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative 
Commons Atribuição - Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de 
la licencia Creative Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 

Patologia das trompas de falópio 
 

 

Hugo Maia 



patologia Das 
troMpas De falÓpio

2



Histerosalpingografia - Introdução ao estudo da radiologia ginecológica  |  31

patologia Das troMpas De falÓpio

ASPECTOS RADIOLÓGICOS

O histerosalpingograma representa um importante papel no diagnóstico da infertilidade 
humana, especialmente relacionado ao estudo do fator tubário. Somente através dele é 
possível demonstrar as alterações da anatomia interna das trompas, diagnosticando as 
obstruções tubárias nos seus diferentes segmentos. Identifica as aderências peritubárias 
e a chamada salpingite ístmico-nodosa, tudo isto com uma precisão e detalhes que 
nenhum outro método diagnóstico o fará. A salpingite aguda se caracteriza por uma 
infecção aguda das trompas causada por germes que ascendem através do canal cervical, 
cavidade endometrial, atingindo as trompas e o peritônio pélvico, seja após um coito 
infectante ou outros procedimentos diagnósticos e cirúrgicos. Os germes responsáveis 
na sua maioria estão representados pela Neisseria gonorrhoeae (40%) com variações 
nos diferentes países (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma 
urealyticum, Staphylococcus aureus e outras bactérias aeróbicas e anaeróbias).

O Gonococo usualmente coloniza no colo uterino, acantonando-se nos ductos da 
mucosa cervical e aí permanecendo como um foco residual crônico. Pode com frequência 
sofrer reativações com ascensão às trompas e ao peritônio pélvico. Uma revisão dos 
efeitos secundários da infecção pélvica tratada resultou em 13% de obstruções tubárias, 
seguindo-se ao primeiro surto infeccioso; 35%, após dois surtos infecciosos e entre 
75 a 80%, quando ocorreram três ou mais surtos infecciosos. O comprometimento do 
endosalpinge induz a danos às vezes irreversíveis no epitélio tubário, condicionando 
aglutinações das franjas tubárias, obstrução do ostium no nível da porção fimbriária, 
fibrose em diferentes segmentos da trompa com consequente obstrução da luz tubária, 
atrofia do epitélio, especialmente nos hidrosalpinges pela distensão por eles sofrida. No 
momento do episódio agudo, o pus extravasa para a cavidade pélvica, condicionando 
uma anexo-pelvi-peritonite e, como sequela após o tratamento, fortes aderências pélvicas 
que comprometem gravemente a fecundação. Ainda são responsáveis por dores pélvicas 
e dispareunia. Em alguns casos, poderá induzir a uma peritonite generalizada, com 
maior ou menor repercussão sobre o organismo, a depender do germe agressor. Diversas 
são as lesões condicionadas sobre as trompas, peritônio pélvico e alças intestinais 
(abcessos tubo-ovarianos; piocele do Douglas; aglutinação das franjas tubárias com 
formação de piosalpinges, transformados posteriormente em hidrosalpinges; aderências 
pélvicas entre si e órgãos pélvicos; fibrose com atresia nos diferentes segmentos das 
trompas). Estas lesões representam, a depender da sua extensão, um fator determinante 
de infertilidade tubária, muitas vezes de difícil solução.
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Como durante a fase aguda está formalmente contraindicada uma HSG, hoje dispo-
mos da USG transvaginal capaz de definir a extensão do processo infeccioso e detectar 
também abcessos pélvicos, piosalpinge, abcesso tubo-ovariano etc.

A HSG será indicada após a erradicação dos focos infecciosos crônicos, especial-
mente ao nível do segmento cervical do útero, com vistas especialmente ao Gonococo 
de Neisser e Clamídia, a fim de que, durante a injeção do contraste ao curso de uma 
HSG, o germe não seja carreado para a cavidade pélvica, condicionando uma das mais 
graves complicações deste tipo de exame.

Figura 19 - D.S.N. 27 anos. Infertilidade primária. Hidrosalpinge bilateral.  Passado de infecção gonocócica.

Figura 20 - R.S.N. 31 anos. Infertilidade secundária. 1 para cesareano. Hidrosalpinge bilateral
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Figura 21 - F.R.D.S. 30 anos. Infertilidade secundária. Trompa esquerda com obstrução cornual. Região peritubária 
à direita, exibindo contraste encistado com discreta peritonização. Aderências peritubárias confirmada na cirurgia. 
1 para natural.

Figura 22 - Mesma paciente após injeção de 20ml de contraste e deambulação por 10 minutos.
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Figura 23 - Z.F.O. 27 anos. 1 para natural. Infertilidade secundária. Hidrosalpinge à esquerda. Bloqueio peritubário 
à direita. Retirada a cânula, deambulou 10 minutos. Ausência de peritonização. Confirmado na cirurgia.
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Figura 24 - C.S.N. 30 anos. 2 para cesareanos. Infertilidade secundária (4 anos). Útero com enchimento normal. 
Trompas injetadas pelo contraste permanecendo sem dispersão. Bloqueio peritubário após deambulação por 10 
minutos o contraste, permanecendo retido na goteira parieto-cólica. Aderências peritubárias bilaterais confirmadas 
na cirurgia. Gestação ectópica à esquerda 2 anos após a cirurgia.
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Figura 25 - C.M.N. 24 anos. 1 para cesareano. Infertilidade secundária. Útero hipoplásico. Canal cervical dilatado. 
Imagem uterina captada durante uma contração. Trompa esquerda com obstrução proximal. Trompa direita com 
obstrução distal e formação de um hidrosalpinge tipo 1.

Figura 26 - A mesma imagem após injeção de 5ml de contraste.



Histerosalpingografia - Introdução ao estudo da radiologia ginecológica  |  37

Figura 27 – Após deambulação por 10 minutos, o contraste permanece  retido na goteira parieto-cólica. Aderência 
peritubárias confirmadas na cirurgia.
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Figuras 28a e 28b - A. F. do N. 31 anos. 2 para cesareanos. Dispareunia. Infertilidade secundária. Cânula de Jarcho 
com tenáculo apreendendo o lábio anterior. Sua tração para evitar o refluxo do contraste induz a dor. Útero com 
morfologia normal. As trompas se deixaram injetar irregularmente pelo contraste não havendo difusão do contraste. 
História pregressa de surtos, de reativação inflamatória à pélvica.
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Figura 29 – Realizada salpingectomia bilateral. Salpingite crônica.
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Figura 30 - C.S.N. 27 anos. Abortamento espontâneo, seguido de curetagem uterina. Imagem da cavidade uterina 
normal. As trompas se deixaram injetar pelo contraste, porém sem difusão na cavidade peritoneal.

Figura 31 - Com a injeção de mais 5 ml. do contraste e deambulação por 5 minutos, o contraste permanece sem 
difusão sugerindo bloqueio peritubário. No laudo, é importante que o radiologista se refira a este detalhe e não 
erroneamente a “trompas permeáveis”. No caso acima referido, há indicação para um salpingólise.
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Figura 32 - A.B.M. 29 anos. Infertilidade secundária, seguindo-se a um aborto espontâneo e a uma curetagem ute-
rina. 2 para. Útero hipoplásico. Trompa direita com enchimento irregular (simulando imagem em rosário). Trompa 
esquerda englobada por aderências peritubárias.

Figura 33 - À esquerda, o contraste encistado se estende para a goteira parieto-cólica. Não houve difusão do con-
traste. Aderências peritubárias.
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Figuras 34, 35 e 36 - D.R.N.S. 26 anos. 0 para. Infertilidade primária. Útero com morfologia normal. Trompa es-
querda com obstrução distal. Trompa direita permeável com boa peritonização do contraste. Na cirurgia, com a 
prova da cromo-tubação, a trompa direita apresentava fouxas aderências e era permeável. Trompa esquerda com 
obstrução distal. Salpingólise e salpingostomia à esquerda. Gestação tópica 6 meses após a cirurgia.
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CONTROLE DE TRATAMENTO

Figura 37 - Z.B.S. 31 anos. 1 para natural. Útero com morfologia normal. Trompas permeáveis, porém sem difu-
são do contraste na cavidade pélvica.

Figura 38 – Após injeção de mais de 10ml do contraste, as trompas se deixaram injetar, continuando sem difusão 
e sugerindo bloqueio peritubário.
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Figura 39 - A paciente levantou e deambulou 5 minutos. O contraste permaneceu sem difusão. Aderências peritu-
bárias com o reto e peritônio pélvico. Salpingólise.

Figura 40 - Controle com 60 dias, trompas livres e ampla difusão peritoneal. Gestação tópica 6 meses após a 
cirurgia.
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Fiigura 41- A.R.S. 23 anos. Infertilidade primária. Útero normal. Trompas filiformes. 
Discreta peritonização.

Figura 42 - C.R. 32 anos. 3 para naturais. Infertilidade secundária.  Obstrução cornual à 
direita. Obstrução ístmica à esquerda.

Figura 43 - M.R.P.C. 22 anos. Aborto induzido seguido de dores pélvicas e hipertermia. 
Infertilidade secundária Obstrução tubária proximal à direita. Obstrução fimbriaria à 
esquerda.
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Figura 44 e 45 - A utilização de espéculo de metal transfigura a imagem e às vezes impede 
a visualização do canal cervical.
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Figura 46 e 47 - V.S.N. 27 anos. Infertilidade primária. Útero hipoplásico, permitindo 
a injeção rápida do contraste que permanece sem difusão peritoneal. Bloqueio peritu-
bário bilateral. O laudo fornecido pelo radiologista informava: “Útero normal. Trompas 
deixando-se injetar pelo contraste com ampla difusão do mesmo na cavidade perito-
neal. Conclusão: Histerosalpingograma normal”. Laparotomia constatou aderências 
peritubárias com o reto, peritônio da goteira parieto-cólica esquerda, ovários e cúpula 
vesical. Salpingólise. Decorridos 3 anos da cirurgia sem concepção.
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Figura 48 - M.R.S.L. 21 anos. Infertilidade primária. Passado de tuberculose pulmonar. Tuberculose 
útero-tubária. Imagem tubária em rosário.

Figura 49 - C.S.B.C. 28 anos. 2 para cesareanos, seguido de laqueadura tubária. Reanastomose tubária. 
As setas mostram, de cada lado, o restabelecimento da permeabilidade tubária. Gestação tópica 8 meses 
após a cirurgia.
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Figura 50 - R. L. de S. 28 anos. Infertilidade primária. História pregressa de infecção pélvica. Dispareunia. 
2 surtos de reativação do processo inflamatório. Útero com morfologia normal. As trompas se deixaram in-
jetar, dando impressão de difusão do contraste.

Figura 51 - Há aparente difusão do contraste, porém ele permanece alto na pelve.
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Figura 52 - Após deambulação, não houve difusão do contraste livremente na pelve. Laparotomia diagnósti-
ca: aderências peritubárias frouxas salpingólise. Gestação seguida de parto normal. 1 ano e 6 meses após a 
cirurgia.

Figura 53 - C.A.C. 29 anos. Infertilidade secundária. Trompa esquerda com obstrução cornual. Trompa direita 
com enchimento irregular. Imagem de subtração na luz tubária direita correspondendo a uma sinéquia tubária. 
Peritonização irregular. Cirurgia confirmou obstrução tubária esquerda com fibrose da porção ístmica. Aderên-
cias com reto. Trompa direita com áreas de fibrose e aderências pélvicas. No passado, aborto induzido com 
substância cáustica.
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Figura 54 - M.L.S. 37 anos. 6 para normais. Infertilidade secundária. Obstrução tubária ampolar bilateral. Di-
latação do orifício interno do colo.

Figura 55 - T.E.R.28 anos. 1 para normal (4 anos). Infertilidade secundária. Cavidade com morfologia normal. 
Retroversão 2º grau, com útero deslocado para direita. Ligeiro esboço da trompa direita.
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Figura 56 - Mesma paciente. Trompa com enchimento irregular com áreas dilatadas de permeio com zonas 
atresiadas. Bloqueio perifimbriário. Trompa esquerda com obstrução proximal.




