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1 RESUMO: 

O exame de medula óssea (MO), aspirado e biópsia são importantes no diagnóstico, 

acompanhamento e descoberta de diversas doenças que afetam a formação das 

células sanguíneas. Proporcionam uma pesquisa apurada das células e suas 

morfologias, identificando modificação do estroma (fibroses medulares), lesões e 

alterações da linhagem hematopoiética. São recomendados na pesquisa de 

anemias, citoses, citopenias, reservas de ferro (ferritina), leucemias (linfóide e 

mielóide) agudas ou crônicas, linfomas (Hodgkin ou não Hodgkin), mieloma multiplo, 

sindrome mielodisplásicas (SMD), doenças mieloproliferativas crônicas (DMC) e 

infecções (granulomas, malária, leishmaniose). O exame de MO também é utilizado 

para identificar o estágio de alguns tipos de câncer e pesquisar órgãos que foram 

atingidos pela doença. O objetivo do trabalho foi verificar a frequência dos exames 

de medula óssea realizados em um ambulatório médico no município de Mogi 

Guaçu do período de 2015 a 2017. Os dados foram obtidos por meio de prontuários, 

as variáveis foram definidas segundo o sexo, a faixa etária e patologias 

diagnosticadas. De acordo com os resultados preliminares, foram analisados 65 

prontuários, com a faixa etária mais frequente de 60-69 anos. Dentro dos 

parâmetros laboratoriais, 20 apresentaram resultados dentro da normalidade 

(negativos), 28 apresentaram algum tipo de anormalidade (positivos) e 17 

apresentaram erros pré-analíticos. 

2 INTRODUÇÃO: 

A medula óssea contém em torno de um milhão de células e produz 

aproximadamente 200 bilhões de glóbulos vermelhos, 100 milhões de glóbulos 

brancos e 400 milhões de plaquetas por dia, em permanente equilíbrio com o 

consumo destes elementos figurados no sangue periférico (VENASTO, 2010). 

O exame da medula óssea (EMO) fornece dados semiquantitativos e 

qualitativos do estado de hematopoese (FREUND, 2013). 

Aspirado e biópsia de medula óssea são procedimentos realizados para 

avaliar a celularidade da medula e a natureza das células presentes. O material 

coletado é utilizado principalmente para permitir a análise citológica da célula, mas 

também serve para análise imunofenotípica, citogenética e outras análises 

especializadas. Eles são realizados para diagnosticar cânceres que atacam as 

células sanguíneas, como linfoma, mieloma e leucemia. São exames que avaliam 



também o acometimento secundário por algum outro tipo de câncer, como, por 

exemplo, câncer de mama ou próstata, além de afecções específicas da medula, 

como aplasia de medula ou mielodisplasia, e ainda doenças infecciosas, como a 

leishmaniose (INSTITUTO ONCOGUIA, 2014). 

Na punção aspirativa ou mielograma se retira uma amostra de medula óssea. 

Na biópsia se retira um pequeno fragmento do osso local. Normalmente, são 

exames realizados em conjunto, no mesmo procedimento. São raros os relatos de 

reações adversas após realizar o exame de MO, porém algumas causam estados 

clínicos graves (MALEMPATI et al., 2009). Infecção, hemorragia e hematoma são os 

eventos mais frequentes (BAIN, 2005). 

O principal problema enfrentado no mielograma ocorre na fase pré-analítica, 

que influencia diretamente na qualidade final do esfregaço e, consequentemente, na 

análise microscópica. Neste caso, uma interpretação com erros pré-analíticos será 

insegura e imprecisa. A maior parte dos erros ocorrem na realização do esfregaço 

ou em amostras com hemodiluição, sendo assim, necessário uma nova coleta. 

(BAIN, 2011).  

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2018), a estimativa de novos 

casos de Linfoma de Hodgkin é de 2.530, sendo 1.480 homens e 1.050 mulheres. 

3 OBJETIVOS: 

Verificar a frequência de exames de medula óssea realizados em pacientes 

atendidos  em um ambulatório médico no município de Mogi Guaçu - SP. 

• Demonstrar a faixa etária; 

• Identificar qual o sexo mais recorrente; 

• Classificar as patologias. 

4 METODOLOGIA: 

O presente trabalho foi aprovado pela Plataforma Brasil sob o número do 

CAAE 95958818.9.0000.5679. 

O estudo se refere a uma pesquisa descritiva transversal retrospectiva, em 

um ambulatório médico no município de Mogi Guaçu – SP, do período de 2015 a 

2017. 

5 DESENVOLVIMENTO: 

Os dados foram analisados por meio de prontuários (sem identificação dos 

pacientes) de um ambulatório médico do município de Mogi Guaçu/SP.  



Os dados avaliados foram: a faixa etária, o sexo mais recorrente e as 

patologias diagnosticadas. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

De acordo com os resultados preliminares foram analisados 65 prontuários de 

pacientes que realizaram o mielograma. A maior frequência foi de pacientes do sexo 

feminino 34 (52%). 

 Do período analisado, 20 (30,8%) pacientes apresentaram resultados dentro 

da normalidade (negativos) e  28 (43,1%) apresentaram resultados alterados 

(positivos) e 17 (26,1%) apresentaram erros pré-analíticos. 

Dentre os exames positivos ocorreu maior frequência de pacientes do sexo 

masculino 16 (57%), na faixa etária de 50-59 anos.  

 Dos resultados alterados ocorreu o diagnóstico de gamopatia monoclonal em 

7 pacientes (25%),  4 pacientes do sexo feminino e 3 do masculino. Diagnóstico de 

leucemia aguda em 1 (3,6%) paciente masculino (Figura1). 

 
Figura 1 – Resultados alterados do período analisado. 
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