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INTRODUÇÃO
Os dados fornecidos pelo hemograma são essenciais dentro

da investigação das doenças hematológicas. Informações

referentes tanto a aspectos quantitativos como morfológicos

das células sanguíneas podem ser úteis na análise da

medula óssea. A Síndrome Mielodisplásica compreende um

grupo heterogêneo de alterações com proliferação clonal

das células da medula óssea caracterizada por citopenias

secundárias a defeitos de maturação e presença de

displasias ao nível dos precursores hematopoiéticos. As

citopenias periféricas são o primeiro achado laboratorial

sugestivo de Síndrome Mielodisplásica.

RESULTADOS
As citopenias periféricas foram encontradas em 97

pacientes (5,4%), sendo que 49 pacientes (50,5%)

possuíam hemoglobina menor que 10g/dl, 30 pacientes

(30,9%) possuíam volume corpuscular médio maior que 100

fL e 44 pacientes (45,3%) tinham contagem de plaquetas

menor que 100 mil/mm³. Entre esses pacientes 15 (15,4%)

possuiam ambas as alterações (anemia e plaquetopenia).

A idade média dos doentes foi de 73 anos. Na análise dos

mielogramas, foram encontrados achados que dispõe-se em

pelo menos uma das séries hematopoiéticas em 58

pacientes (59,7%) ,(Figura 1 e 2)

CONCLUSÃO
O achado de citopenias periféricas é extremamente

importante para a suspeita de doenças hematológicas em

adultos, principalmente a Síndrome Mielodisplásica, e a

análise da medula óssea é fundamental para o diagnóstico.

Contagem de blastos em 22

pacientes (22,6%), sendo que 14

tinham até 6 blastos, 6 pacientes

tinham entre 5 e 9 blastos e 2

pacientes entre 10 e 19 blastos;

através da coloração de Perls, a

quantidade de sideroblastos em

anel foi maior que 10% em 19

pacientes (19,5%).
A imunofenotipagem de medula óssea foi realizada em 22

pacientes (22,6%) e em todas as análises houve pelo menos

uma alteração para Síndrome Mielodisplásica. A biópsia de

medula óssea foi solicitada em 24 pacientes (24,7%) ,

sendo que o diagnóstico histopatológico de Síndrome

Mielodisplásica ocorreu em 12 casos (50%). Já o cariótipo de

medula óssea foi realizado em 35 pacientes (36%) e houve

alteração citogenética em 10 pacientes (28,5%): 3 casos de

deleção do cromossomo 5, 5 casos de deleção do

cromossomo 7 e 2 casos de trissomia do cromossomo 8.

(Figura 3)
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OBJETIVOS
Avaliar a correlação entre as citopenias periféricas

encontradas e outros exames complementares da medula

óssea. O objetivo secundário do estudo é analisar os

achados compatíveis com o diagnóstico de Síndrome

Mielodisplásica.

MATERIAL E MÉTODOS
No período entre Dezembro de 2010 e Julho de 2011 foram

colhidos no Centro de Hematologia de São Paulo 1775

hemogramas e mielogramas correspondentes a pacientes

com idade maior que 40 anos.

DISERITROPOESE EM MIELOGRAMA

a) Hipercelularidade importante, sem adipócitos;
b)Parênquima e gordura presentes, com agrupamentos de megacariócitos;
c)Exuberante hiperplasia megacariocítica, com formas intensamente bizarras
e atípicas, agrupadas

Histologia de medula óssea


