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Cesar Augusto de Araújo Neto 



prefÁCio

Apesar do célere desenvolvimento tecnológico observado nas últimas duas décadas 
na área do Diagnóstico por Imagem, possibilitando a utilização de métodos altamen-
te sofisticados na prática clínica diária, a histerosalpingografia (HSG) mantém-se como 
parte integrante do exame ginecológico e seu valor não tem sido subestimado na mo-
derna atividade da Ginecologia, sobretudo para avaliação das tubas de Fallopio em mu-
lheres com quadro clínico de infertilidade. A HSG, exame de simples execução, avalia 
também o canal endocervical e a cavidade uterina, tendo relevante papel na caracteri-
zação das anomalias de desenvolvimento.

A Sociedade Européia de Reprodução Humana e Embriologia, mais recentemente, 
considerou dispensáveis do uso rotineiro muitos exames que, até há uma década atrás, 
participavam da investigação da infertilidade conjugal, dentro da tendência de raciona-
lização da propedêutica e utilizando, essencialmente, os princípios da medicina baseada 
em evidências. Neste contexto, a HSG continua integrando a estratégia de investigação 
básica complementar, objetivando definir a anatomia do canal reprodutor feminino.

Não obstante a importância do método, temos observado escassa disponibilidade 
de publicações especializadas em nosso meio e no âmbito internacional, nestes últimos 
30 anos, desestimulando desta forma o aprendizado e o desenvolvimento desta meto-
dologia propedêutica pelos jovens profissionais médicos.

O emitente professor Hugo da Silva Maia, da Faculdade de Medicina da Bahia, da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), no ano em que se comemora o bicentenário da 
escola mater do Brasil, oferece à comunidade médica uma obra que certamente desper-
tará grande interesse de radiologistas e ginecologistas. Este livro é fruto de uma longa 
experiência, iniciada pioneiramente há mais de 30 anos, na Maternidade Climério de 
Oliveira, que possibilitou ao autor acumular uma vasta coleção de casos, inclusive com 
correlação clínico-radiológico-cirúrgica, dispostos didaticamente nos vários capítulos que 
compõem a publicação, conferindo-lhe características de um atlas comentado.

O trabalho é sucinto, objetivo e prático, acessível a todos os médicos interessados 
no tema, que passam a dispor de um livro editado em língua portuguesa e tendo como 
autor um distinguido professor de Medicina do Brasil.
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