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Hugo Maia 



apresentaÇÃo

Este livro se destina aos ginecologistas e muito especialmente aos médicos que pre-
tendem o título de Especialista em Radiologia. Servirá como uma fonte de consulta sobre 
a histerosalpingografia (HSG), naquilo que ela é ainda soberana cumprindo um papel 
de destaque no diagnóstico ginecológico. Assim, espero com ele preencher uma gran-
de lacuna existente no meio médico, devido ao fato de que, praticamente, não existem 
no mercado brasileiro livros tratando deste assunto, já que na sua maioria são edições 
esgotadas.

Com a introdução de outros métodos de diagnóstico, tais como a ultrassonografia 
(USG) transvaginal ou pélvica, a USG tridimensional, a tomografia computadorizada e, 
também, a ressonância magnética, é extremamente importante fazer uma análise criti-
ca do papel da HSG na atualidade, confrontando-a e situando-a em relação aos méto-
dos acima referidos.

A pergunta é: qual o papel da HSG na atualidade?
No ano de 2005, foi publicado na revista Fertility and Sterility na seção Modern Tren-

ds, um trabalho de Theodore A. Baramki (da Universidade de Johns Hopkins) sobre a 
matéria destacando com muita ênfase o valor da HSG nas clínicas de fertilidade, espe-
cialmente na avaliação da patologia tubária e no diagnóstico das malformações uterinas. 
O trabalho está enriquecido com vários histerosalpingogramas.

Toda a documentação exibida neste trabalho é pessoal e fruto de longos anos de 
pesquisa e dos arquivos do serviço de Histerosalpingografia da Maternidade Climério de 
Oliveira, sob minha direção.Os diagnósticos apresentados foram confirmados por outros 
métodos, especialmente pela laparotomia cirúrgica. Além do documentário radiológico, 
os diferentes capítulos estão enriquecidos com informações clínicas de alta relevância 
na interpretação final do diagnóstico clínico-radiológico.

Também há um capítulo onde constam um estudo crítico das técnicas e os mate-
riais empregados atualmente, fator que traz reais subsídios tanto na execução técnica 
da HSG, como na sua melhor interpretação.

Antes de encerrar não poderia omitir os nomes de Itazil Benicio dos Santos e Sal-
vador Natal, radiologistas, pelo muito que contribuíram na implantação deste método 
na Bahia.
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