
Desde a época do comandante Pantaleoni, em 1869, quando realizou uma 
histeroscopia e usou nitrato de prata para cauterizar um pólipo uterino, até a invenção 
do sistema de lentes de Hopkins e sua fonte de luz, a histeroscopia teve um grande 
salto em sua prática e disponibilidade. Atualmente temos “mini telescópios” à 
disposição permitindo que a histeroscopia seja realizada com segurança em um 
consultório sem anestesia, graças ao esforço pioneiro do professor Stefano Bettocchi. 
Os diversos equipamentos para a histeroscopia cirúrgica também contribuíram para 
uma prática perfeita. 

A histeroscopia está gradualmente encontrando “uma voz” dentro da American 
Association of Gynecologic Laparoscopists (AAGL) e outras associações profissionais 
de ginecologia em todo o mundo. Em 2018, por exemplo, o Conselho de Diretores da 
AAGL concedeu a aprovação para sua primeira Conferência Global de histeroscopia, 
realizada na cidade de Toronto, Canadá, presidida pela enérgica professora Linda 
Bradley. A maioria de nós teve uma experiência inesquecível em Barcelona em 2017, 
onde os “três mosqueteiros” (Tinelli, Haimovich e Alonso) reuniram profissionais de 
referência no campo da histeroscopia mundial criando um encontro notável. Foi o 
primeiro evento deste tipo e se tornou um marco para a histeroscopia.

A África definitivamente não fica para trás na tentativa de tornar mais evidente a 
histeroscopia. Em 2010, lembro-me de quando montei um consultório particular 
chamado Gynescope (ginecologia e endoscopia) por causa da minha paixão pela 
cirurgia minimamente invasiva, principalmente a histeroscopia. Podemos até 
argumentar que a maior parte dos pacientes que necessitam da histeroscopia reside na 
África. Um breve olhar em algumas das indicações pode atestar isso. Uma das 
indicações mais comuns para a histeroscopia é a sinéquia uterina. A maioria dos países 
africanos tem leis restritivas ao aborto, levando a taxas inaceitavelmente altas de 
aborto inseguro e suas sequelas, incluindo sinéquias. Miomas uterinos são conhecidos 
por serem mais comuns entre a população negra. Por estas razões, os ginecologista na 
África estão muito interessados em desenvolver suas habilidades na histeroscopia. 
Este fato certamente se manifestará durante o próximo Congresso Global sobre a 
histeroscopia, onde haverá um grande contingente africano, principalmente nigeriano.

 
Eu recentemente me uni a um "mágico" egípcio (Professor Osama Shawki) e nosso 

desejo é espalhar o conhecimento da histeroscopia por toda África. Convido meus 
amigos da histeroscopia para visitar a Nigéria e a nossa conferência da Associação de 
Cirurgiões de Endoscopia Ginecológica, em setembro de 2019. Ela promete ser única.

                                                                       

Jude E. Okohue
      Medical Director: Gynescope Specialist Hospital

Minimal Access Surgery unit, Madonna University Teaching Hospital
Rivers State, Nigeria
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  Não é incomum encontrar no dia-a-dia pequenas áreas hiperecogênicas localizadas 
no canal cervical quando se realiza uma ultrassonografia pélvica, que são vistas como 
pontos brancos bem definidos que persistem ao longo do trajeto. A presença de 
microcalcificações no canal cervical é a causa mais frequente deste achado ultra-
sonográfico. Os focos hiperecogênicos parecem ser mais um achado incidental do que 
um indicador de patologia. Quando visualizado no momento da histeroscopia, se 
apresentam como áreas esbranquiçadas no canal cervical, que podem ser uma única 
imagem isolada ou um grupo de múltiplas áreas que às vezes seguem o caminho dos 
vasos sanguíneos. 

Existem poucos estudos publicados que analisam esses focos hiperecogênicos 
intracervicais. Em um trabalho muito interessante publicado sobre os micro-depósitos 
endometriais e endocervicais de (Duffield, C., et al. (2005). "Endometrial and 
endocervical micro echogenic foci: sonographic appearance with clinical and histologic 
correlation." J Ultrasound Med 24 (5): 583-590) foi relatado que a grande maioria dos 
pacientes usava hormônios ou DIU, havia sido submetida a intervenções como 
curetagem uterina, abortos espontâneos ou terapêuticos, e cesarianas ou história de 
infecção.

 If you are interested in sharing your cases or have a hysteroscopy image that 
you consider unique and want to share, send it to hysteronews@gmail.com

Superficial vaginal 
endometriotic implant
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INTERVIEW WITH...
 Dr. T. Justin Clark, um cavalheiro no mundo da 

histeroscopia, é um dos principais especialistas do 
Reino Unido em cirurgia minimamente invasiva.

O número de procedimentos de histeroscopia está crescendo em 
todo o mundo. O que podemos fazer para promover a histeroscopia?

Várias abordagens são necessárias para incentivar as intervenções 
histeroscópicas. Em primeiro lugar, precisamos garantir que os profissionais 
sejam preparados e adotem técnicas adequadas. Isto é alcançado de 
melhor forma através do desenvolvimento e implementação de programas 
de treinamento de alta qualidade. Em segundo lugar, é importante que as 
melhores tecnologias de saúde sejam utilizadas e que os profissionais 
estejam cientes dos equipamentos disponíveis e das mais recentes 
inovações em endoscópios, sistemas de energia, aparelhos auxiliares, 
fornecimento de fluidos e geração de imagens. Em terceiro lugar, os 
histeroscopistas precisam estar cientes das evidências que sustentam a 
melhor prática. Isso precisa incluir um entendimento para as indicações para 
a histeroscopia diagnóstica e terapêutica, bem como os prováveis 
resultados da intervenção. Finalmente, acho que divulgar as melhores 
práticas é de importância fundamental. Eu sempre achei que compartilhar 
experiências em conferências internacionais com colegas histeroscopistas 
fosse informativo e estimulante. É importante ressaltar que essas interações 
me fazem questionar minha própria prática como parte de um desejo 
contínuo de melhorar meu desempenho e os resultados para as mulheres 
que cuido. Estou animado em participar do segundo Congresso Global de 
histeroscopia em Barcelona, em maio de 2019, que é um ótimo meio de 
promoção da histeroscopia.

Quais dos últimos avanços em instrumentos ou acessórios o 
surpreenderam mais? 

Quando iniciei a histeroscopia há mais de 20 anos, minha prática era 
restrita, especialmente no consultório, devido a limitações na tecnologia. 
Durante esse período, o instrumental, a cirurgia bipolar e a possibilidade de 
realizar procedimentos no momento do exame revolucionaram a 
histeroscopia e a redução dos equipamentos abriu novos cenários para a 
prática. 

Estou muito animado com o desenvolvimento de sistemas portáteis que 
aproveitam os avanços em óptica e imagem. Sistemas como o OperaScope 
™ com seu LCD integrado e o Endosee ™ estão impulsionando a 
capacidade de realizar histeroscopia em uma variedade de modos sem a 
parafernália normalmente associada à cirurgia endoscópica. No entanto, a 
relação custo-benefício dos procedimentos realizados com equipamento 
descartável necessita de avaliação adicional. 

3

"Um bom treinamento e um número mínimo de procedimentos são 

fundamentais para se tornar um histeroscopista habilidoso"

T. Justin Clark

Consultant 
Gynaecologist and 

Professor of 
Gynaecology

Birmingham Women’s 
and Children’s Hospital 

and the University of 
Birmingham, UK
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Fiquei desapontado ao ver o recente desaparecimento da esterilização histeroscópica, especialmente porque 
sua suspensão foi motivada por razões não clínicas. A contracepção eficaz, definitiva e não hormonal é 
importante e a via "natural" e não-incisional que a histeroscopia proporciona às tubas uterinas é exclusiva. 
Novas tecnologias para acessar as tubas utilizando histeroscopia e ultrassom e bloqueá-las nas regiões 
proximais, usando novos materiais inorgânicos e biológicos, são excitantes. Em relação aos biomateriais, penso 
que é o futuro do tratamento da síndrome de Asherman. Incluirá o desenvolvimento e a introdução de "scaffolds" 
(N.T. –scaffold é um “suporte” onde será introduzido um determinado material biológico, que servirá para 
recuperar o tecido lesado. Ele assegura a permanência deste material no local adequado), que podem conter 
mediadores e células-tronco projetados para prevenir inflamação e remodelamento de cicatrizes, bem como 
estimular a regeneração endometrial. 

A ablação endometrial é um procedimento altamente bem sucedido para o tratamento da hipermenorragia. 
Estou ciente das melhorias das tecnologias existentes e do desenvolvimento de novas técnicas utilizando uma 
variedade de sistemas de energia. A escolha é importante para os médicos e seus pacientes e, portanto, acho 
que a disponibilidade de novos produtos devidamente avaliados, com maior velocidade, segurança e 
portabilidade, é uma coisa boa. 

Finalmente, eu ainda acho que podemos fazer uma espécie de "linha de pesca" histeroscópica para "fisgar" 
miomas submucosos, permitindo a enucleação e a remoção destes em bloco.  Ah e "o obesoscópio"; um 
histeroscópio extra-longo para ajudar o acesso à cavidade uterina em nossos pacientes mais bem nutridos!! 

A histeroscopia atingiu seus limites? Qual é o futuro da histeroscopia? 

Acredito que a histeroscopia se tornará cada vez mais ambulatorial, impulsionada pela portabilidade e redução 
do tamanho dos equipamentos e pelas expectativas das nossas pacientes. Espero que as imagens sejam 
melhoradas, permitindo um diagnóstico mais preciso e reproduzível. Embora possamos remover lesões 
congênitas e adquiridas da cavidade uterina, as tecnologias para remover patologias mais difíceis, como 
miomas e aderências graves, são limitadas e prevejo novos avanços. Acho que finalmente resolveremos o 
enigma do bloqueio tubário histeroscópico e seremos capazes de usar a histeroscopia como veículo para 
fornecer novos biomateriais e agentes farmacológicos para tratar problemas como sangramento e infertilidade.

Na sua opinião, qual é a melhor maneira de se tornar um histeroscopista qualificado? 

Um bom treinamento e um número mínimo de procedimentos são fundamentais para se tornar um 
histeroscopista habilidoso. "Quanto mais eu pratico, mais sortudo eu fico".  Eu acho que é como diz o ditado. 
Isso também significa que os profissionais não devem sentir que precisam realizar todo o repertório de cirurgia 
histeroscópica. Por exemplo, a remoção de aderências densas ou fibróides da FIGO tipo II são procedimentos 
difíceis com potencial para complicações graves. Tais procedimentos devem ser feitos por médicos com mais 
experiência, com equipamento e infraestrutura para dar suporte aos cuidados pré, peri e pós-operatórios dessas 
pacientes. 

Você tem algum conselho para o jovem médico que está começando no mundo da cirurgia 
ginecológica minimamente invasiva? 

Muitos estagiários cirúrgicos tratam a cirurgia como "uma receita", seguindo os passos definidos sem entender 
o que querem alcançar. Uma abordagem menos rígida, mais flexível e, em última instância, mais bem sucedida 
só pode ser alcançada com uma compreensão da anatomia local e dos objetivos das operações. Esse 
conhecimento permite uma fluidez e eficiência de movimento. Encorajaria os formandos a observar o maior 
número possível de cirurgiões, medíocres e excelentes, para entender melhor como é a cirurgia e como 
conseguir isso em sua própria prática. Não tenha medo de aprender novas técnicas e cometer erros ao treinar. 
Os cirurgiões que mais admirei tiveram complicações e não se tornaram brilhantes por acaso. No geral, coloque 
seus pacientes em primeiro lugar e aproveite a cirurgia!!!

"Put your patients first and enjoy operating!!!"
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REDUZIR O VOLUME DE ABSORÇÃO SISTÊMICA

O processo de redução do risco de complicações 
dos meios de distensão começa bem antes do início 
do procedimento. O reconhecimento dos tipos de 
procedimentos que são propensos a absorção 
excessiva do meio permitirá que medidas pré-
operatórias sejam implementadas para evitar a 
sobrecarga de fluidos. Há uma série de 
procedimentos de maior risco, incluindo aqueles que 
estão previstos para levar mais tempo operacional, 
ou aqueles que envolvem a secção do miométrio, 
como a ressecção de leiomiomas tipo 1 ou tipo 2.

Evidências mostram que a sobrecarga de líquido na 
miomectomia está diretamente relacionada à 
duração do procedimento, ao diâmetro do(s) 
leiomioma(s) e à proporção do leiomioma no 
miométrio. A equipe cirúrgica deve ter um limiar pré-
determinado para a medição intraoperatória de 
eletrólitos, para o uso de diuréticos e para a rápida 
finalização do procedimento, caso seja detectada a 
absorção excessiva de líquidos.

Pré-operatório

  Pode-se administrar no período pré-operatório, 
agonistas de GnRH, para reduzir o grau de absorção 
sistêmica do meio de distensão e o impacto potencial 
da encefalopatia hipotônica hiponatrêmica. O uso 
pré-operatório de agonistas de GnRH está associado 
à redução do déficit de fluidos entre mulheres na pré-
menopausa e pode diminuir a morbidade associada 
à sobrecarga de fluidos de meios hipotônicos não-
iônicos.

Intraoperatório

A injeção intracervical de vasopressina no colo 
imediatamente antes da dilatação pode diminuir a 
absorção de líquidos. Manter uma pressão 
intrauterina  igual  ou  inferior  a  75 mmHg reduzirá o 
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  Histeroscopia Básica
O manejo dos meios de distensão (II). Uma revisão do guia da AAGL: 
Diretrizes para ogerenciamento dos meios de distensão na histeroscopia.

Douglas Timmons JR MD MPH, Ashley Ulker MD, Tony Carugno MD
Obstetrics and Gynecology Department.. Miller School of Medicine. University of Miami.USA

Hysteroscopy Newsletter Vol 5 Issue 2

volume de infusão do meio na cavidade peritoneal 
através das tubas. O uso de aspiração por vácuo 
versus a gravidade simples para o retorno do meio 
de distensão também foi mostrado para diminuir o 
déficit de fluido. Um estudo mostrou que uma pausa 
de 10 minutos durante o procedimento diminui o 
déficit de fluidos. A técnica utilizada para ressecção 
ou ablação do miométrio pode ter impacto na 
absorção sistêmica do meio de distensão. Mostrou-
se que a alça comum causa maior absorção de fluido 
em comparação com eletrodo de vaporização por 
radiofrequência, que é capaz de converter 
rapidamente grandes volumes de tecido em gás.

GERENCIAMENTO DA ABSORÇÃO EXCESSIVA 
DE MEIOS DE DISTENSÃO

O melhor método de prevenção é o controle da 
entrada e saída do meio (balanço hídrico): 
planejamento pré-operatório adequado e 
monitoramento constante e preciso no 
intraoperatório. O edema cerebral pode ocorrer com 
apenas  500mL  de  solução  hipotônica. Geralmente,
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pacientes saudáveis podem tolerar até 1000mL de 
absorção sem complicações, no entanto, não 
existem dados precisos. Se um limiar de 1000mL for 
atingido em mulheres saudáveis, sem doença 
cardiovascular, a paciente deve ser cuidadosamente 
avaliada, e verificado principalmente se há 
compromentimento pulmonar, antes de continuar o 
procedimento. Se a absorção de eletrólitos for uma 
preocupação, coloque um acesso venoso e realize a 
medição intraoperatória dos eletrólitos séricos e da 
osmolalidade. Se ocorrer sobrecarga durante o uso 
de solução eletrolítica, o uso de furosemida 
endovenosa é indicado.

TAKE HOME POINTS

1- Soro fisiológico é o meio de distensão mais usado 
para a distensão uterina e permite o uso de 
instrumento bipolar.

2- A injeção intracervical de 8 mL de uma solução de 
vasopressina diluída (0,05 U / mL) imediatamente 
antes do procedimento reduz a absorção do meio de 
distensão durante a cirurgia ressectoscópica. Essa 
administração também pode reduzir a força 
necessária para a dilatação cervical.

3- Pacientes saudáveis geralmente podem tolerar até 
1000mL de absorção de líquidos sem complicações, 
no entanto, uma vez atingido o limiar de 1000mL, a 
paciente deve ser cuidadosamente avaliada quanto a 
sinais de sobrecarga de fluidos. 2500mL ainda é 
considerado indicação absoluta para o término do 
procedimento.

4- O planejamento pré-operatório adequado é crucial 
para evitar a sobrecarga de fluidos.

5- Quando disponível, um sistema de gerenciamento 
do meio de distensão deve ser usado com um 
conjunto de alarmes para desligar quando uma 
quantidade predeterminada de líquido infundido é 
atingida.

6-  Se ocorrer sobrecarga durante o uso de solução 
eletrolítica, o uso de furosemida endovenosa é 
indicada.
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RECOMENDAÇÕES DA AAGL

Nível de Evidência A

1. A injeção intracervical de 8 mL de uma solução de 
vasopressina diluída (0,05 U / mL) imediatamente 
antes do procedimento reduz a absorção do meio de 
distensão durante a cirurgia ressectoscópica. Essa 
administração também pode reduzir a força 
necessária para a dilatação cervical. (Discutida na 
seção: Vasopressina Intracervical)

2.  A pressão de distensão da cavidade uterina deve 
ser a menor pressão necessária para distender a 
cavidade uterina e idealmente deve ser mantida 
abaixo da pressão arterial média (PAM) (Discutida na 
seção: Técnicas de Infusão e Evacuação) Nível de 
evidência B

3. A absorção excessiva de meios hipotônicos, tais 
como a glicina a 1,5% ou 3% de sorbitol pode 
resultar em edema e hiponatremia hipotônica, 
causando complicações neurológicas permanentes 
ou morte (discutida em: Mecanismos, 
Consequências e Incidência de Extravasamento de 
Líquidos em Excesso: Meios de Distensão de Baixa 
Viscosidade)

4. O risco de encefalopatia hipotônica é maior em 
mulheres em idade reprodutiva do que em mulheres 
na pós-menopausa. (Discutido na seção: 
Mecanismos, Consequências e Incidência do 
Excesso de Extravasamento de Fluido: Meios de 
Distensão de Baixa Viscosidade)

5.  Quando comparada com meios livres de 
eletrólitos, a solução salina parece ter um perfil mais 
seguro. (Discutido na seção: Gerenciando Meios 
Fluidos: seleção de mídia distendida)

6.  A absorção excessiva de fluidos isotônicos, como 
solução salina normal, pode causar complicações 
graves. Embora os líquidos isotônicos não causem 
edema cerebral, ainda há um mandato para a 
medição contínua e precisa de entrada e saída para 
o cálculo da absorção de fluido. (Discutido na seção: 
Gerenciando Meios Fluidos: seleção de mídia 
distendida),
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a. Para pacientes saudáveis, o déficit máximo de 
fluido de 1000 mL é sugerido ao usar soluções 
hipotônicas. Isto é baseado em uma diminuição no 
sódio sérico de 10 mmol, com volume absorvido em 
torno de 1000 mL. O limite máximo para a solução 
isotônica não é claro, mas 2500 mL tem sido 
defendido nas Diretrizes da AAGL anteriores. A 
individualização e a opinião do anestesista devem 
ser obtidas. 

b. Quando são utilizados meios de distensão de alta 
viscosidade, o volume máximo infundido não deve 
exceder 500 mL, e nas idosas e aquelas com 
comprometimento cardiopulmonar, não devem 
exceder 300 mL.

14.  Quando a absorção máxima ocorre com meios 
de diluição livres de eletrólitos, recomenda-se a 
medição imediata dos eletrólitos e da osmolalidade 
do plasma. (Discutido na seção: Gerenciamento de 
Absorção Excessiva de Mídia em Expansão)

15.  O soro fisiológico deve ser usado sempre que 
possível para cirurgia histeroscópica para reduzir o 
risco de hiponatremia e hiposmolaridade. A solução 
salina normal deve ser usada para distensão durante 
procedimentos histeroscópicos operatórios que não 
requeiram o uso de instrumentos eletrocirúrgicos 
monopolar. (Discutido na seção: Gerenciando meios 
fluidos: seleção de mídia distendida)

16.  A equipe cirúrgica deve estar preparada para 
monitorar com precisão a entrada e a saída do meio 
de distensão, incluindo todas as três fontes 
potenciais: retorno do histeroscópio, derrame da 
vagina e perda para o chão. Recomenda-se um 
sistema automatizado para cálculo contínuo de 
déficit de fluidos. (Discutido na seção: Monitoramento 
de Absorção)

17.  O uso de um sistema automatizado de 
gerenciamento de fluidos é recomendado. Tais 
sistemas devem idealmente compreender uma 
bomba de infusão que permita a determinação e 
monitoramento contínuo da pressão de distensão 
intrauterina verdadeira e um sistema para a medição 
precisa do déficit de fluidos. (Discutido na seção: 
Reduzindo o Volume de Absorção Sistêmica; e 
Monitorando a Absorção)

18.  A equipe cirúrgica deve, antes do início do caso, 
predeterminar o volume máximo aceitável de mídia 
de distensão absorvida sistemicamente, 
considerando tanto a condição médica do paciente, 
quanto a osmolalidade e o conteúdo de eletrólitos do 
meio a ser utilizado.

7.  O risco de absorção sistêmica varia com o 
procedimento e aumenta quando a vascularização 
miometrial é atingida, como na miomectomia. Em tais 
casos, as pacientes devem ser informadas de que 
mais de um procedimento pode ser necessário. 
(Discutido na seção: Reduzindo o Volume de 
Absorção Sistêmica – Pré-operatório)

8.  Devido as evidências conflitantes sobre seu 
impacto no balanço hídrico durante a cirurgia 
ressectoscópica, a decisão de usar um agonista do 
hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH) em 
pacientes na pré-menopausa para reduzir o déficit de 
fluidos deve ser feita a critério do cirurgião. 
(Discutido na seção: Reduzindo o Volume de 
Absorção Sistêmica - Pré-operatório) 

Nível de evidência C 

9. O CO2 é um meio adequado para a realização da 
histeroscopia diagnóstica, mas não deve ser usado 
para a histeroscopia cirúrgica devido ao seu impacto 
na visualização histeroscópica e ao risco de êmbolo 
de CO2. (Discutida na seção: Tipos de meios de 
distensão: Dióxido de carbono)

10.  Antes de realizar a histeroscopia cirúrgica com 
meio líquido em distensão, é importante remover o ar 
do sistema e, durante o procedimento, trocar o saco 
contendo líquido antes que ele seja completamente 
esvaziado. (Discutido na seção: Tipos de meios de 
distensão: Dióxido de carbono)

11.  Os riscos associados à sobrecarga do meio de 
distensão podem ser reduzidos pela limitação do 
grau de hidratação pré-operatória com fluidos orais 
ou intravenosos. (Nenhuma evidência publicada: 
recomendação do comitê)

12. Pouco antes de realizar a cirurgia 
ressectoscópica, é aconselhável obter níveis basais 
de eletrólitos séricos, incluindo sódio, cloreto e 
potássio em mulheres em uso de diuréticos ou com 
condições médicas que possam predispor a 
distúrbios eletrolíticos.

13.  As seguintes afirmações sobre déficits máximos 
de líquido baseiam-se na opinião de especialistas. O 
paciente deve ser cuidadosamente avaliado, 
levando-se em consideração a interrupção do 
procedimento com rapidez, caso o intravasamento 
seja conhecido ou pensado para atingir o volume 
nesses contextos clínicos. Para pacientes idosas ou 
com comorbidades, incluindo sistemas 
cardiovasculares comprometidos, recomenda-se um 
déficit máximo de fluido de 750 mL. (Discutido na 
seção: Gerenciamento do Excesso de Absorção de 
Mídia em Expansão) 
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INJÚRIA ENDOMETRIAL: Artigo de Revisão

Dr. Sunita Tandulwadkar. Head of OBGYN Department, Ruby Hall Clinic, Pune, India
Dr. Bhavana Mittal. Director, Shivam IVF Centre, Delhi, India

INTRODUÇÃO

A implantação continua a ser um passo limitante na 
fertilização in vitro (FIV), bem como a injeção intra-
citoplasmática de espermatozóides (ICSI). Muitas 
tentativas foram realizadas para melhorar a taxa de 
implantação em ciclos de FIV / ICSI. A injúria 
endometrial é um desses procedimentos que ganhou 
popularidade nos últimos anos.

DEFINIÇÃO

Injúria endometrial (endometrial injury) é definida 
como um dano intencional ao endométrio, em 
mulheres submetidas à tecnologia de reprodução 
assistida (TRA) para melhorar a receptividade 
endometrial (1)

É também conhecido como endometrial injury, 
endometrial scratch, manipulação do endométrio, 
trauma endometrial controlado, lesão endometrial 
intencional ou estímulo endometrial mecânico. O 
primeiro artigo não randomizado sugerindo essa 
associação foi publicado em 2003 (2A). Mais de uma 
década depois, ainda não há consenso sobre o grau 
de lesão necessário, a quantidade realizada (uma, 
duas ou mais), em qual dia ou fase do ciclo 
menstrual, o tempo que deve decorrer entre a injúria 
endometrial e o ciclo de transferência embrionária, 
ou mesmo se pode ou não funcionar na população 
não selecionada e/ou em pacientes com falhas 
prévias.

A ACEITAÇÃO DA INTERVENÇÃO

A plausibilidade deve ser o "primum movens" de 
qualquer nova intervenção. Quais são as hipóteses 
subjacentes sugeridas como envolvidas no 
mecanismo desconhecido mediando a receptividade 
endometrial atuando por injúria endometrial? (2B) A 
primeira teoria sugere que o mecanismo envolve 
induzir a decidualização do endométrio, o que pode 
melhorar a implantação dos embriões transferidos. 
(22) 

A segunda teoria sugere que o processo de 
cicatrização após a lesão endometrial envolve uma 
reação inflamatória mediada por citocinas, 
interleucinas, fatores de crescimento, macrófagos e 
células dendríticas, que são benéficas para o 
implante embrionário. (4) 

A terceira teoria sugere que a lesão endometrial em 
um ciclo anterior leva a uma melhor sincronicidade 
entre o endométrio e os embriões transferidos 
através do retardamento da maturação endometrial. 
(23)

COMO EXECUTAR?

Após o consentimento informado por escrito, é 
solicitado que a paciente se deite na mesa para um 
exame pélvico de rotina. Nenhum analgésico é dado 
antes do procedimento. O espéculo é inserido e o 
lábio anterior do colo do útero é mantido com uma 
pinça Allis. A cânula é inserida suavemente através 
do canal cervical na cavidade uterina e avança 
lentamente até sentir uma resistência. É realizado 
movimento suave da cânula de aspiração 
endometrial (endocélula) ao longo de todas as quatro 
paredes  da cavidade uterina. Dentro  de 10  minutos 
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após o procedimento, as mulheres são solicitadas a 
quantificar o grau de dor sentido durante o 
procedimento com a ajuda de uma escala visual 
analógica (VAS). Não são prescritos antibióticos para 
pacientes após o procedimento.

QUAIS INSTRUMENTOS USAR?

◦ Pipelle (2A, 2B) 
◦ Cânula de aspiração endometrial (13)
◦ Cureta (20)
◦ Dispositivo contraceptivo intra-uterino (DIU)
◦ Tubo de inserção (21)
◦ Sonda pediátrica (21)
◦ Escova Tao (18)

QUE GRAU DE INJÚRIA É NECESSÁRIO?

◦ O fundo e a parede posterior da cavidade 
uterina foram arranhados três vezes (2b)

◦ Movimento suave em torno de todas as quatro 
paredes do útero (13)

◦ Lesão local leve por Pipelle na parede posterior 
(17)

◦ Escova Tao, girando-a de 4 a 5 vezes coletando 
tecido de todo o revestimento uterino (18)

◦ Pequenas biópsias da parede anterior e 
posterior (19)

QUANDO REALIZAR?

Observou-se que a injúria endometrial melhora os 
desfechos da gravidez não apenas quando realizada 
na fase lútea do ciclo anterior, mas também quando 
realizada na fase folicular do mesmo ciclo. (17,18)

Evidências de qualidade moderada indicam que a 
lesão endometrial realizada entre o dia 7 do ciclo 
anterior e o dia 7 do ciclo de transferência de 
embriões está associada a uma melhora nas taxas 
de nascimento e gravidez clínica em mulheres com 
mais de duas transferências anteriores de embriões. 

Em casos de estimulação ovariana controlada 
(EOC)  e inseminação intra uterina (IIU), a realização 
de injúria endometrial na fase folicular do mesmo 
ciclo, em vez da fase lútea do ciclo anterior, 
apresenta duas vantagens. É mais conveniente para 
as mulheres submeter-se ao procedimento após a 
ultrassonografia transvaginal para foliculometria no 
mesmo ciclo, evitando assim a necessidade de 
entrar no ciclo antes da IIU. (19, 21) Há uma 
vantagem teórica de uma resposta inflamatória 
recente e liberação de citocinas no mesmo ciclo que 
pode levar a uma melhor implantação. O 
procedimento demonstrou mais benefícios na fase 
folicular tardia (D6-7) do que na fase folicular 
precoce (13).

QUANTAS LESÕES SÃO NECESSÁRIAS?

Não há consenso sobre o número ideal de lesões 
endometriais. Em alguns estudos, a lesão 
endometrial foi realizada apenas uma vez (3,2A). Em 
outros estudos, a lesão endometrial foi realizada 
duas vezes. (4)

ROLE OF HYSTEROSCOPY

Curiosamente, a histeroscopia foi incluída como 
uma outra maneira de "ferir" o endométrio em alguns 
estudos, (14,2) embora não esteja incluído na 
definição de injúria na base de dados Cochrane. A 
histeroscopia não é uma intervenção realizada para 
lesar o endométrio, mas sim para tratar patologias 
endometriais que podem interferir na implantação do 
embrião. Portanto, quaisquer resultados de pacientes 
com "lesão" endometrial induzida dessa maneira 
devem ser relacionados ao objetivo primário do 
tratamento histeroscópico, e não a qualquer injúria 
secundária resultante da intervenção. Outros 
benefícios da histeroscopia, além do possível efeito 
de “lesão”, é a correção de anormalidades intra-
uterinas não suspeitas em pacientes assintomáticas 
com FIV, antes do ciclo, relatados como sendo de 
12-50% (11,15,16). Além disso, a avaliação das 
condições cervicais do paciente para facilitar a 
transferência de embriões e a transferência mais 
efetiva de embriões (14). Portanto, estudos 
baseados na histeroscopia não devem ser 
combinados com aqueles baseados exclusivamente 
na biópsia endometrial para analisar o efeito de 
lesão.
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EXISTE UMA POPULAÇÃO ESPECÍFICA QUE SE 
BENEFICIARÁ DA INJÚRIA ENDOMETRIAL?

FIV / ICSI

Os autores da Cochrane (2015) incluíram 14 
ensaios clínicos (2128 mulheres) avaliando os efeitos 
da lesão endometrial nos desfechos da TRA. Treze 
destes ensaios estudaram lesão endometrial durante 
o ciclo menstrual antes da transferência do embrião. 
Um estudo avaliou lesão endometrial no dia da 
retirada do oócito, que é apenas alguns dias antes 
do dia em que o embrião é transferido. Os estudos 
incluídos sugerem que a lesão endometrial realizada 
em algum momento durante o mês anterior ao início 
da estimulação ovariana como parte da TRA melhora 
as chances de uma mulher atingir o nascimento e a 
gravidez clínica. Evidências de qualidade moderada 
sugerem que se 26% das mulheres conseguirem a 
gestação com sucesso sem realizar lesão 
endometrial, 28% a 48% atingirão o objetivo com 
essa intervenção.  Em contrapartida, a lesão 
endometrial realizada no dia da retirada da punção 
ovariana reduz as chances de gravidez. (6-10)
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Se a injúria endometrial puder influenciar esta taxa 
de sucesso, haverá uma redução significativa de 
custos através da diminuição do número de ciclos de 
FIV / ICSI necessários para alcançar uma gravidez. 
Isso aumentará a prática de transferência única de 
embriões e, consequentemente, terá um grande 
impacto nos riscos e custos associados a gravidezes 
múltiplas (5).

FALHA DE IMPLANTAÇÃO RECORRENTE (FIR)

A lesão endometrial mecânica no ciclo que precede 
a estimulação ovariana para FIV é uma proposta 
para melhorar a implantação em mulheres com falha 
de implantação recorrente inexplicável (FIR). Em 
uma revisão sistemática e metanálise de estudos 
comparando a eficácia da lesão endometrial versus 
nenhuma intervenção em mulheres com FIR 
submetidas à fertilização in vitro, (12) todos os 
estudos controlados de biópsia endometrial / 
histeroscopia realizados no ciclo que precede a 
estimulação ovariana foram incluídos e o desfecho 
primário foi a taxa de gravidez clínica. O 
agrupamento de sete estudos controlados (quatro 
randomizados e três não randomizados), com 2062 
participantes, mostrou que a lesão endometrial local 
induzida no ciclo que precede a estimulação 
ovariana tem 70% mais chances de resultar em uma 
gravidez clínica do que nenhuma intervenção. Não 
houve diferença estatisticamente significativa nos 
métodos utilizados, as taxas de gravidez clínica 
sendo duas vezes maior com biópsia/injúria (RR 
2,32, IC 95% 1,72-3,13) em oposição à histeroscopia 
(RR 1,51, 95% CI 1,30-1,75). A evidência é 
fortemente a favor da lesão endometrial local no ciclo 
anterior de estimulação ovariana para melhorar os 
resultados da gravidez em mulheres com FIR 
inexplicável. Nenhum efeito foi encontrado em 
mulheres submetidas a transferência de embriões 
congelados.

 Estimulação ovariana controlada (EOC) e 
Inseminação intrauterina (IIU)

A revisão da Cochrane (2015) (1) concluiu que é 
não é certo se a lesão endometrial melhora a 
probabilidade de gravidez e nascidos vivos em 
mulheres submetidas à IIU ou através de coito 
programado. No entanto, alguns estudos menores 
indicaram que a injúria endometrial é uma técnica 
econômica e fácil que pode melhorar as taxas de 
gravidez clínica em ciclos anteriores de falha de 
estimulação ovariana controlada, mas mais estudos 
são necessários para aumentar a amostra e alcançar 
um resultado melhor e significativo. (13)
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EFEITOS COLATERAIS

Ainda estamos incertos sobre o efeito da lesão 
endometrial em eventos adversos, como aborto 
espontâneo, gravidez múltipla ou sangramento 
vaginal. O procedimento parece causar alguma dor, 
embora seja de curta duração. Um estudo 
prospectivo incluiu 361 participantes. Um total de 22 
pacientes se recusou a participar. Três pacientes 
foram excluídos do grupo porque eles tiveram dor 
severa durante o procedimento e este foi 
interrompido. Além dessas três pacientes, nenhuma 
outra paciente relatou dor moderada ou intensa 
durante o procedimento. Nenhuma das pacientes 
relatou infecção ou sangramento intenso após o 
procedimento. Não houve alteração importante no 
ciclo menstrual além de “spottings” por alguns dias 
após o procedimento.

Em todos os estudos acima mencionados, mesmo 
após a injúria endometrial, o resultado da 
transferência embrionária foi semelhante entre os 
grupos de intervenção e controle.

CONCLUSÕES

A lesão endometrial é um procedimento simples e 
de baixo custo, que pode ser realizado em nível 
ambulatorial. Mais de 300 publicações podem ser 
encontradas sobre este tópico, mas apenas quatro 
estudos randomizados de caso-controle de baixa 
qualidade foram analisados em três metanálises 
publicadas no mesmo ano. Curiosamente, todos eles 
concluem que o risco de injúria endometrial antes de 
iniciar o tratamento de fertilização in vitro pode 
melhorar a chance de implantação de embriões e a 
taxa de sucesso de fertilização in vitro, embora esta 
intervenção simples se beneficiaria de estudos 
randomizados bem conduzidos.

Embora as evidências atuais sugiram benefício da 
lesão endometrial, precisamos de evidências de 
estudos bem delineados para evitar a intervenção do 
útero nos três meses anteriores, não causar dano 
endometrial no grupo controle, estratificar os 
resultados para mulheres com e sem falha recorrente 
do implante (FIR) e relatar o nascimento do 
concepto.

Seu benefício em mulheres com repetidos ciclos de 
falência de COS ou casais tentando engravidar com 
IUI e OI permanece incerto. Se a lesão endometrial 
melhora os resultados reprodutivos nessa situação, 
ela poderia fornecer uma alternativa de tratamento 
de baixo custo para alguns casais antes de 
considerar a realização da fertilização in vitro. 
Estudos mostraram um ligeiro aumento no resultado 
da gravidez em mulheres com falhas repetidas de 
COS submetidas a injúria no endométrio na fase 
folicular tardia, mas o resultado não foi

estatisticamente significativo. Estudos maiores são 
necessários para elucidar os efeitos do risco de 
injúria endometrial no resultado de repetidos ciclos 
COS falhados.

Esta intervenção não deve ser anunciada como 
uma prática estabelecida para melhorar a 
implantação até que dados reais demonstrem que 
isso acontece e que a plausibilidade biológica seja 
demonstrada
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iCare
A essência da performance 

Nossa câmera usa um sensor CMOS HD com mais de 2 milhões de pixels. 
Não precisa dizer que a resolução está garantida. Nossa fonte de luz usa a mais recente tecnologia LED 
e fornece saída de luz excepcional, mesmo com pequenas ópticas. Garante uma incrível profundidade 
de campo sob quaisquer circunstâncias, e sua homogeneidade é tamanha que até a periferia da sua 

imagem ficará brilhante. Finalmente, graças à sua temperatura de cor diurna, obtenha a melhor 
fidelidade de coloração possível. Tenha no seu consultório a tecnologia e performance de um centro 

cirúrgico!

É necessário manter pressionado o botão 
de “White Balance” para ativar a função, 

evitando ações involuntárias durante o exame

Altera a luminosidade entre duas opções 
pré programadas, de acordo com

 a sua necessidade

Capture fotos e vídeos durante 
seu exame através deste botão. 
Você pode inclusiveobter fotos 

durante a gravação.



It is a great honor to announce the winner of the May 2nd International Hysteroscopy Day 
(#May2IHD) Logo contest. We received several very well-designed logos. The hysteroscopic 
community voted and the winner is Dr Thomas Moscovitz from Brasil. Congratulations!!! 

 He won a free registration to the Global Congress. A special thanks to all our colleagues who 
sent their arts to participate in this great contest. Thank you to all of you for voting. Please 

congratulate Dr Moscovitz for winning the contest!!!
We will see you in Barcelona!!!!

The May2IHD team

14

www.hysteroscopy.info

HYSTEROSCOPY

Qual o diagnóstico? 

Resposta para a última edição:

 Metaplasia óssea

Hysteroscopy
A. Tinelli, L. Alonso & S. Haimovich

2018 Springer

Este livro oferece um guia de ponta para a histeroscopia e fornece aos leitores 
as informações mais recentes e essenciais sobre técnicas de procedimentos, 
avanços clínicos e desenvolvimento internacional na prática e tratamento da 

patologia endometrial. Fornecendo cobertura abrangente, explica 
detalhadamente cada aspecto da histeroscopia, desde o diagnóstico até a 
cirurgia. Aborda as bases da histeroscopia: medicamentos pré, intra e pós-

histeroscópicos; patologias intracavitárias; questões de fertilidade; implicações 
e complicações cirúrgicas. Também explora tópicos desafiadores e 

controversos, como histeroscopia e tecnologia de reprodução assistida, 
miomas submucosos e malformações uterinas.
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  Logo Contest

First Place with 1096 points: Dr Thomas Moscovitz. Brasil

Second Place with 1000 points: 
Dr Luigi Montevecchi. Italy

Third Place with 997 points: 
Dr Jorge Dotto and Miguel Bigozzi jr. Argentina

Mar-Apr 2019 | vol. 5 | issue 2

É uma grande honra anunciar o vencedor do concurso de logotipos do Dia Internacional da 
Histeroscopia em 2 de maio (# May2IHD). Recebemos vários logotipos muito bem 

desenhados. A comunidade histeroscópica votou e o vencedor é o Dr. Thomas Moscovitz 
do Brasil. Parabéns!!!

   Ele ganhou uma inscrição gratuita no Congresso Global. Um agradecimento especial a 
todos os nossos colegas que enviaram suas artes para participar deste grande concurso. 
Obrigado a todos vocês por votar. Parabenizamos o Dr. Moscovitz pela conquista !!! Nos 

vemos em Barcelona !!!!



MICROCOLPOHISTEROSCOPIA

Técnica desenvolvida para o estudo da patologia 
cervical, desenvolvida através do colposcópio de 
Antoine e Grunberger em 1949 na Áustria, 
modificado posteriormente por Jacques Hamou em 
Paris, França, em 1980.

MICROCOLPOHISTEROSCÓPIO

O instrumento original é um endoscópio de 25 cm 
de comprimento com uma lente de ângulo de 90 
graus, com visualização panorâmica de 30 graus e 
possibilidade de diferentes ampliações, com 
diâmetro de 4 mm com camisa externa diagnóstica 
de 5,2 mm de diâmetro e cirúrgica de 7 mm, com 
canal operatório de 5fr. Ele vem com duas lentes que 
possibilitam quatro ampliações: ampliações para 
visão panorâmica de 1X, colposcópica de 20X e de 
aproximação de 60X. Para visão celular in vivo, 
oferece ampliação de 150X (Figura 1).

     Figura 1: MICROCOLPOHISTEROSCÓPIO
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Atualmente, um endoscópio de 30 cm de 
comprimento também está disponível. Com uma única 
ocular direta com uma visão panorâmica de 1X e uma 
visão celular in vivo de 80X, pode alcançar até 100X, 
com um diâmetro de 3 mm e uma camisa diagnóstica 
de 4 mm. Este endoscópio é frequentemente usado 
também para histeroscopia (Figura 2).

 

      Figura 2: Microcolpohisteroscópio moderno

ITENS COMPLEMENTARES

1- Câmera Endoscópica
2- Monitor HD
3- Zoom (opcional)
4- Impressora colorida
5- Insuflador de CO2 
6- Fonte de luz Zenon de 150 a 300 Wtz. (luz 

fria)

Mar-Apr 2019 | vol. 5 | issue 2



CORANTES

A tinta azul de Waterman, solução ácida (PH 5), 
colore as células basais e as primeiras papilas 
cilíndricas expostas ao pH vaginal. A solução de 
Lugol a 2% destaca as células que contêm 
glicogênio.

TÉCNICA DE PROCEDIMENTO

Depois de limpar o colo do útero com soro 
fisiológico para remover restos celulares e excesso 
de muco cervical, aplicar solução Lugol a 2% no 
colo do útero. A visualização das células com 
glicogênio será facilitada, em seguida, deve-se 
aplicar a tinta azul de Waterman para visualizar as 
células basais e prolongamento dos mesmos em 
direção às margens externa e interna do 
ectocervix, zona de transformação, junção 
escamocolunar e as primeiras papilas do epitélio 
cilíndrico, como a migração do epitélio basal 
anormal em direção ao canal endocervical. Isso é 
feito com o apoio do insuflador de CO2 a uma 
pressão de 15 a 20 ml/min. 

Para permitir uma visão clara do campo e facilitar 
a dilatação do canal endocervical, o procedimento 
é realizado introduzindo apenas a ponta distal do 
microcolpohisteroscópio no canal endocervical até 
o orifício interno, alcançando a junção colunar 
escamosa e visualizando a zona de 
transformação. Iniciando na porção posterior, 
realiza-se rotação no sentido horário até as “3 
horas”. Na presença de sangramento, que pode 
dificultar a visualização e a orientação, identificar 
as zonas negativas de iodo e as áreas com maior 
concentração de tinta azul de Waterman facilita o 
procedimento.

Ao usar o microcolpohisteroscópio Hamou I, que 
possui duas oculares e quatro ampliações, é 
possível visualizar o seguinte:

17
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Ampliação de 1X:  visão panorâmica 
convencional; permite realizar uma 
endocervicoscopia.

Magnificação de 20X:  Similar à colposcopia; 
localiza áreas de transformação negativa de iodo.

Ampliação de 60X: Visualização do epitélio basal: 
arquitetura, topografia, localização, extensão, 
distribuição de estruturas glandulares e 
vascularização. Este momento é o mais adequado 
para visualização rápida e completa do colo do 
útero, identificando áreas suspeitas.

Ampliação de 150X:  Permite visualizar a relação 
núcleo-citoplasma bem como suas características. 
Esse poder de ampliação é o que permite fazer o 
diagnóstico e direcionar a biópsia.

Ao utilizar o microcolpohisteroscópio Hamou II, 
que possui apenas uma ocular e duas ampliações, 
visualizamos:

Ampliação de 1X:  visão panorâmica 
convencional, permite realizar endocervicoscopia.

Ampliação de 80X: Permite visualizar a relação 
núcleo-citoplasma e suas características, 
permitindo o diagnóstico e a biópsia direta.

ZONA DE TRANSFORMAÇÃO NORMAL

A zona de transformação (ZT) é definida como a 
união entre as bordas do epitélio escamoso 
maduro e a margem do epitélio colunar. Tem em 
média 2 mm de largura e é muito regular, portanto 
a visualização completa é obtida por rotação da 
óptica, seguindo no sentido horário e mostrando 
todos  os  quatro  quadrantes.  No  entanto,  em 
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algumas ocasiões, pode ser maior e irregular 
devido a processos metaplásicos fisiológicos, 
sendo necessário repetir a aplicação da tinta azul 
Waterman dentro do canal endocervical.

A ZT é formada por células metaplásicas que em 
sua fase mais imatura são observadas revestindo 
as papilas endocervicais, as células parabasais, 
basais e intermediárias sem glicogênio, não 
tomam a coloração de lugol e ficam manchadas 
apenas com tinta azul de Waterman, tomando a 
forma de uma faixa azul com duas margens;

A margem interna (junção escamoso-colunar) 
representada pela junção escamocolunar é 
irregular e mal definida por processos 
metaplásicos.

A margem externa  (junção escamo-escamosa) é 
formada por bordas com células maduras coradas 
por lugol mais externamente localizadas e de 
menor maturidade com coloração azul na margem 
interna. (Fig. 3)

EPITÉLIO ESCAMOSO NORMAL

Com a aplicação da coloração de Lugol e da tinta 
azul de Waterman, células superficiais com 
pequenos núcleos picnóticos são facilmente 
visualizadas, permitindo avaliar sua disposição 
horizontal e características de normalidade em sua 
relação núcleo-citoplasmática e o estado hormonal 
de acordo com grau de maturidade. Quando 
avançamos à periferia são observadas células 
mais maduras, com suas membranas próximas 
uma da outra formando pontes intercelulares, 
adquirindo a coloração mais escura devido Lugol, 
eventualmente com processos de queratinização, 
onde os núcleos são bem definidos, mesmo não 
visíveis (Fig. 4).

EPITÉLIO COLUNAR ENDOCERVICAL 
NORMAL:

As papilas cúbicas que estão em contato com o 
ectocérvix são as únicas que conseguem captar a 
coloração da tinta azul de Waterman porque têm 
menor capacidade de secretar muco, ao contrário 
do restante do epitélio endocervical. O 
microcolpohisteroscópio permite visualizar o 
tamanho das papilas e a vascularização (figs.5- 6)

ZONA DE TRANSFORMAÇÃO ANORMAL: 

A mudança do epitélio escamoso normal para o 
epitélio  atípico  é  claramente  visualizada  com
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o microcolpo-histeroscópio, identificando 
facilmente os limites da lesão, localizando a área 
de maior alteração topográfica, estrutural, celular e 
vascularização, permitindo realizar a biópsia dessa 
área exata, evitando a coleta de biópsias de áreas 
normais.

Aspectos observados na microcoplohisteroscopia 
da zona de transformação anormal
    •   Perda da arquitetura normal.
  • Relação citoplasmática/núcleo alterada: o 
citoplasma que captura a tinta azul de Waterman 
diminui de diâmetro em relação a um núcleo maior.
  • Anomalias nucleares; mancha hipercrômica, 
polimorfismos hipertróficos.
  • Vascularização atípica: anomalias em calibre e 
trajetória de acordo com o grau de lesão, 
fragilidade capilar, tortuosidades, 
hipervascularização.
  • A vascularização é facilmente identificável 
através da microcolpohisteroscopia, permitindo um 
diagnóstico mais preciso da invasão precoce 
(Figura 11) 

MICROCOLPOHISTEROSCOPIA E INFECÇÃO 
POR VÍRUS

Coilocitose:  Nas células superficiais do epitélio 
maduro, visualiza-se o halo perinuclear, a 
vacuolização e a aumento da densidade do 
citoplasma.
Alterações nucleares: Binucleação ou 
multinucleação, núcleos hipercromáticos, 
hipertróficos, claros e irregulares, sua comparação 
entre si e especialmente com o tecido normal 
facilita o diagnóstico.
Queratose Superficial: Áreas que mancham 
levemente com Lugol, visualizando células 
escamosas anucleadas branco-amareladas que 
assumem fracamente a tinta azul de Waterman e 
dão uma aparência suja ao campo.
Disposição em espiral: É característica da 
primeira fase do condiloma papilar, em que as 
células superficiais negativas em iodo estão 
dispostas em forma de espiral, formando a base 
das futuras papilas (Figuras 7).

Condilomas

Papilar:  formado por papilas cobertas por células 
escamosas iodonegativas, com poucas alterações 
(raramente associadas à atipia), centradas por 
uma alça vascular caracterizada por uma trajetória 
tortuosa (Figura 8).
Micropapilares:  Pequenas áreas pontiagudas e 
em forma de cone (espículas) que mancham o 
azul escuro localizado no epitélio circundante, uma 
vez que são revestidas com células basais 
negativas para o iodo. Algumas espículas têm um 
halo claro na base porque não recebem essa 
mancha, são móveis, geralmente múltiplas e, 
ocasionalmente, mostram seu eixo vascular 
central (Figura 9).

ECTOPIA

É quando o epitélio colunar está localizado fora 
da sua localização normal, com uma área maior ou 
menor do epitélio basal normal. A carga de muco é 
significativamente menor devido à exposição do 
meio ácido vaginal e aos fenômenos metaplásicos 
iniciais, eles são facilmente visualizados quando 
corados com a tinta azul de Waterman, 
identificando as estruturas papilares e vasos 
capilares terminais.
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