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O que é um Mielograma?
O que é um mielograma?
O Mielograma é um exame radiológico
que permite ao médico visualizar a
medula espinhal e suas raízes
nervosas. Os sinais neurológicos
fazem o vai-e-vem entre o corpo e o
cérebro através da medula espinhal e
seus nervos. Tanto aquela como estes
percorrem um canal central dentro das
vértebras
da
medula
espinhal,
envoltos em um líquido transparente
conhecido
como
líquido
cefalorraquidiano (LCR). Durante o
mielograma, uma agulha fina é
inserida dentro do espaço do LCR que
envolve a medula espinhal e os
nervos e, então, é injetado um
contraste que permite ao médico
visualizar, por meio de radiografia e
tomografia
computadorizada,
o
delineamento da medula espinhal e
dos nervos.

O que devo fazer para me
preparar para esse
procedimento?
Nenhum alimento sólido deve ser
ingerido depois da meia-noite antes
do exame. Entretanto, líquidos são
recomendáveis, a não ser que haja
alguma restrição por parte do seu
médico. Esse procedimento envolve o
uso
de
Raios-X,
portanto,
é
importante avisar o seu médico e o
técnico em radiologia se houver a
menor possibilidade de você estar
grávida.
Pode ser necessário suspender o uso
de certos medicamentos antes do dia
do seu procedimento. Por esse
motivo, é importante você rever com o
seu médico todos os medicamentos
que estiver tomando atualmente. O

seu médico lhe dará ordens especiais,
porém, de modo geral:
•

•

•

O uso de Glucophage, ou
metformina, é interrompido no dia do
procedimento e permanece suspenso
durante mais 2 dias depois do
procedimento.
Talvez o uso de produtos contendo
aspirina seja suspenso 5 dias antes
do procedimento
Talvez o uso de medicamentos
anticoagulantes (tais como Coumadin
e Lovenox) seja suspenso 3 dias
antes do procedimento.

Esse procedimento envolve
algum risco?
De modo geral, o mielograma é um
procedimento seguro. Existem alguns
riscos ou complicações que podem
ocorrer. Alguns deles são:
•
•

•

•

Forte dor-de-cabeça, enjôo e/ou
vômito;
Reação alérgica ao meio de
contraste ou ao medicamento
anestésico. Avise o seu médico se
você estiver ciente de ter alguma
alergia a qualquer um deles ou a
crustáceos.
Em raras ocasiões, podem ocorrer
lesão dos nervos, convulsões ou
sangramento .
No caso de pacientes do sexo
feminino, se houver a menor
possibilidade de estar grávida,
ou se estiver amamentando, é
importante avisar o técnico
antes do mielograma.

Como é realizado um
mielograma?
•
•
•
•
•

•

•

Pedirão para você deitar-se de
bruços e permanecer imóvel.
Limparão com antisséptico a sua
pele na região lombar.
Um anestésico local será aplicado
para adormecer o local da injeção.
Uma agulha será, então, inserida
dentro do seu canal vertebral.
Será extraída uma pequena
quantidade
de
líquido
cefalorraquidiano.
O contraste será, então, injetado.
Pode ser que você sinta um ligeiro
desconforto e tenha uma sensação
de calor. Se sentir dor, avise o seu
médico.
A agulha será retirada em seguida.
As
radiografias
e
um
escaneamento por tomografia
computadorizada serão, então,
concluídos.

Devo tomar alguma precaução
especial depois do
procedimento?
Depois do procedimento você estará
sob monitoração, e pedirão para você
deitar-se de costas, durante duas
horas, com a cabeça ligeiramente
elevada. Isso ajuda a prevenir dor-decabeça, enjôo e vômito. Se o seu
mielograma estiver sendo realizado
em ambulatório, será necessário
você ter alguém que o(a) leve para
casa, pois não poderá dirigir. A não
ser que haja alguma restrição por
parte do seu médico, é importante
beber bastante água depois do
procedimento.
Um relatório formal será encaminhado
ao seu médico dentro de alguns dias
após o procedimento. O seu médico

conversará
resultados.

com

você

sobre

os

Há alguma instrução de alta se
eu for para casa depois do
procedimento?
1. Vá para casa e permaneça
quieto(a) e de repouso pelo resto
do dia. Você poderá voltar às
atividades
normais
no
dia
seguinte.
2. Procure manter a cabeça sempre
elevada. Ao deitar-se na cama,
apoie a cabeça sobre dois
travesseiros. Não deixe o nível da
sua cabeça ficar abaixo do resto
do corpo.
3. Você poderá voltar a alimentar-se
normalmente
depois
do
procedimento. Beba mais água do
que de costume e evite consumir
bebidas alcoólicas durante 24
horas.
4. A incidência de dor-de-cabeça,
enjôo ou vômito é baixa e, de
modo geral, não é motivo para
preocupação. Esses sintomas
podem ocorrer imediatamente ou
vários dias após o procedimento.
Beber mais água do que de
costume ajuda a combatê-los. O
seu médico deve ser avisado
sobre qualquer dor-de-cabeça,
enjôo e/ou vômito forte e
persistente.
5. Fraqueza e desconforto nas
pernas, nos braços e nos
músculos dos olhos podem ocorrer
em seguida ao mielograma. Esses
sintomas devem passar em 24
horas. Se persistirem, avise o seu
médico.
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