
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
MAIA, H. Glossário. In: Histerosalpingografia: introdução ao estudo da radiologia ginecológica. 
Salvador: EDUFBA, 2009, pp. 99-101. 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.  

  
 
 
 
 

Glossário 
 

 

Hugo Maia 



Histerosalpingografia - Introdução ao estudo da radiologia ginecológica  |  99

glossÁrio

ABCESSo TUBo-oVARIANo: abcesso que se forma e se encista na região terminal da 
trompa e ovário. Geralmente decorre de uma infecção gonocócica ascendente.

ABoRTAMENTo DE REpETIção: as gestações são seguidas de abortamento espontâ-
neo, geralmente entre a 8ª e a 10ª semana.

ADENoMIoSE: são prolongamentos da mucosa endometrial além da camada basal e 
penetrando no miométrio.

ADERêNCIAS pERITUBáRIAS: geralmente de tipo velamentoso, seguem-se após uma 
infecção gonocócica fixando a trompa em órgãos da cavidade pélvica, epíploo reto etc.

ATRESIA VAgINAL: é quando a luz vaginal está angustiada e com a perda da sua elas-
ticidade. Poderá ocorrer devido a uma má-formação ou atresia por falta de estímulo es-
trogênico (climatério).

BLoqUEIo TUBo-oVARIANo: quando há aderências entre a porção terminal da trom-
pa e ovários fixando a trompa, bloqueando e impedindo a captação do óvulo.

BLoqUEIo TUBo-UTERINo: o mesmo que obstrução proximal, no qual o contraste 
não consegue penetrar nas trompas devido a uma obstrução na porção intramural das 
trompas.

CARCINoMA ENDoMETRIAL ou do CoLo UTERINo: lesão maligna tendo como sede 
o endométrio ou o colo uterino.

DISMENoRRéIA: (algomenorréia) do tipo cólica que acompanha o fluxo menstrual. 
Diz-se primária, quando a paciente menstrua com dor desde a menarca, e secundária 
quando menstrua algum tempo sem dor e passa a ter ciclos dolorosos.

DST: doenças sexualmente transmissível através do coito.

ENDoMETRIoMA: endometriose ovárica com formação de “cistos de chocolates” de 
variado volume e responsabilizados por dores pélvicas que se exacerbam no período 
menstrual.

ENDoMETRIoSE: presença de tecido endometrial e estroma fora da cavidade uterina 
podendo se implantar em qualquer órgão na pelve e às vezes em regiões distantes como 
pulmões, cérebro etc. A étio-patogenia mais aceita é de que com a menstruação retró-
grada especialmente nas pacientes portadoras de dismenorréias (algomenorréia) células 
endometriais desgarradas, porém com boa vitalidade se implantam em qualquer parte 
da parede pélvica e órgãos pélvicos.
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ENDoMETRITE: infecção da mucosa endometrial. Poderá ocorrer devido à ascenção de 
uma infecção baixa do trato cérvico-vaginal, manipulação cirúrgica da cavidade e como 
consequência da inserção de um DIU sem os devidos cuidados de antissepsia.

gRAVIDEz ECTópICA: quando o ovário e a trompa são a sede da gestação. Diz-se he-
terotópica quando a gestação se sedia na cavidade uterina, porém em local como o colo, 
ístimo ou corno uterino.

HEMopERITôNIo: presença de sangue livre na cavidade peritoneal, devido a uma ro-
tura de prenhez ectópica ou cisto lúteo.

HIDRoSALpINgE: devido a uma obstrução distal das trompas com aglutinação das 
fímbrias e inversão para dentro da porção empolar e coleção de líquido claro na trompa 
podendo atingir volumes os mais variados. Muitas vezes com o aumento da pressão in-
tratubária o hidrosalpinge evacua através o útero havendo urna descarga vaginal. Isto é 
que os antigos autores chamavam de “Hydrops tubae profluens” podendo o hidrosalpin-
ge se refazer a seguir. Na sua maioria representa uma sequela da infecção gonocócica. 
Com a distensão exagerada da mucosa tubária a mesma sofre um processo de atrofia 
com grandes danos para a fertilidade.

HIpERMENoRRAgIA: alteração menstrual caracterizada por um aumento na quanti-
dade e duração do fluxo sanguíneo.

HIpopLASIA UTERINA: redução volumétrica do útero, porém guardando as propor-
ções corpo-colo, diferente do chamado útero infantil no qual o colo predomina sobre o 
corpo.

HISTERoSCopIA DIAgNóSTICA E CIRúRgICA: exame da cavidade uterina para diag-
nóstico de toda a patologia endometrial. Permite a retirada de muitas lesões cavitá-
rias, pólipos, mioma submucoso, DIU e realização de uma ablação endometrial total 
ou parcial.

INCoMpETêNCIA ISTMo-CERVICAL: lesão que atinge a região do orifício interno do 
colo que se encontra dilatado e não suporta, durante a gestação a distensão do saco 
amniótico que se hernia através dele induzindo abortamentos espontâneos e/ou partos 
prematuros. Será de natureza congênita por defeito na estruturação das células mus-
culares lisas que formam o orifício interno do colo ou será condicionada por uma lesão 
traumática devido à dilatação forçada instrumental do colo uterino.

INFERTILIDADE: hoje em dia é designada esterilidade. É a incapacidade do homem de 
fecundar e da mulher de conceber. Diz-se primária quando decorridos 3 anos de vida 
sexual ativa a mulher não concebeu e secundária, quando após um parto ou aborto a 
paciente não consegue mais engravidar. Ainda neste grupo de infertilidade se conside-
ra como tal aquelas pacientes que engravidam, porém não levam a termo o produto da 
concepção, abortando espontaneamente.

LApARoSCopIA DIAgNóSTICA oU CIRúRgICA: exame da cavidade com um laparos-
cópio, com finalidade diagnóstica ou cirúrgica.
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MIoMAS: tumores benignos que se desenvolvem a custa de fibras musculares lisas. No 
útero tem localização na cavidade sendo denominados de submucosos; ou na massa 
miometrial denominadas de miomas intramurais e quando se localizam no perimétrio 
são designados como miomas sub-serosos. Estes últimos podem atingir grandes volu-
mes sem darem sintomas hemorrágicos podendo no entanto serem responsáveis por 
sintomas devido a compressão exercida sobre a bexiga ou reto. Os miomas poderão se 
localizar no colo uterino - miomas cervicais - e na região ístmica denominados de mio-
mas istmo uterino, bem como entre as folhas do ligamento largo e chamado de miomas 
intraligamentares.

oBSTRUção TUBáRIA pRoxIMAL: quando a sede do bloqueio corresponde ao seg-
mento intramural da trompa podendo se estender um pouco para a porção ístmica; 
obstrução média correspondendo a proção mesial da trompa e geralmente observa-
da após uma laqueadura tubária; obstrução distal correspondendo a porção fimbriária 
que se aglutina e se inverte para dentro da empola observada nos hidrosalpinges uni 
ou bilaterais.

pIoCELE Do DoUgLAS: abcesso pélvico localizado no fundo de saco de Douglas de-
vido à drenagem de pus para esta região no curso de uma infecção pélvica aguda e aí 
encistado.

póLIpoS: tumoração pediculada, podendo se localizar na cavidade uterina e cervical, 
trompas e vagina, e com variações no seu volume. Poderão ser de natureza benigna na 
sua maioria ou sofrerem um processo de malignização.

RE-ANASToMoSE TUBáRIA: cirurgia que consiste em restaurar a permeabilidade das 
trompas após uma ligadura tubária.

SALpINgITE íSTMICA-NoDoSA: lesão sediada na porção ístmica da trompa, uni ou 
bilateral caracterizada pela presença de nódulos devido à proliferação da mucosa tubá-
ria, formação de pequenos divertículos na superfície tubária com projeção para a luz tu-
bária. A etiologia não está suficientemente esclarecida, porém alguns autores atribuem 
a sequelas inflamatórias e especialmente à infecção por Clamidia Tracomatis. Condicio-
nam obstrução ístmica sendo causa de infertilidade.

SALpINgóLISE: cirurgia pélvica que consiste em seccionar ou desbridrar as aderências 
peritubárias com a finalidade de restaurar a fertilidade.

SINéqUIAS INTRACAVITáRIAS: correspondem a um colamento entre as paredes uteri-
nas devido a uma curetagem abrasiva da cavidade uterina pós aborto ou sangramentos. 
Também eram observadas no passado quando eram utilizadas substâncias cáusticas 
na cavidade uterina com finalidade abortiva. São classificadas de pequenas, médias e 
grandes de acordo com a extensão da área lesada.

úTERo ARCUATo: quando o fundo uterino se abaúla para fora, passando à denomina-
ção de arcuato foras ou para dentro da cavidade uterina (arcuato introssum).




