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prefÁCio

Apesar dos avanços da laparoscopia e da histeroscopia, que dispensam a colabo-
ração do radiologista, a histerosalpingografia continua a se constituir um dos mais im-
portantes métodos de avaliação da cavidade uterina e da permeabilidade tubária na 
propedêutica da infertilidade. O recurso foi utilizado largamente na Maternidade Cli-
mério de Oliveira quando o hospital-escola da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal da Bahia se estruturou como o mais importante centro de pesquisas em Re-
produção Humana do Brasil e passou a ser ponto de referência para o aprendizado de 
médicos de todo o país.

A histerosalpingografia representava o mapa bem delineado do percurso a ser ven-
cido pelo espermatozóide na sua viagem da vagina à trompa de Falópio, onde deveria 
fertilizar o óvulo.

Com o aperfeiçoamento das técnicas de fertilização in vitro (FIV) parecia que a ava-
liação da patencia tubária se tornaria obsoleta, porém, como o custo da FIV continua 
muito alto e o procedimento é mais indicado justamente para aquelas mulheres cujas 
trompas estão comprometidas. Assim, a histerosalpingografia continua a ser utilizada 
largamente nas clínicas de fertilidade. Além disso, no nosso país, a técnica é oferecida 
pelo serviço público de saúde (Sistema Único de Saúde - SUS), o que a torna acessível 
à população de baixa renda.

Neste livro, Hugo Maia apresenta uma coleção de histerosalpingografias que ofere-
cem ao ginecologista uma variedade de patologias e muito especialmente a patologia 
tubária que orientarão o médico tanto no diagnóstico, como servirão de base para even-
tuais medidas corretivas.

Dr. Hugo Maia, cuja vida profissional foi inteiramente dedicada à Ginecologia, se re-
velou grande mestre da matéria e colaborador em inúmeras pesquisas sobre fisiopato-
logia da trompa de Falópio, que tiveram repercussão mundial.

Hugo presenteia a classe médica brasileira com esse livro que servirá a todos como 
fonte de informações de enorme utilidade, não só para os especialistas quanto para o 
clínico geral.

ELSIMAR COUTINHO
Professor Titular de Reprodução Humana
Faculdade de Medicina da Bahia – UFBA




