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INTRODUÇÃO:   Segundo a literatura, nódulos de tireóide são comuns e,   na maioria das vezes, de etiologia 
benigna. A avaliação desses nódulos requer o emprego da Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF) para o seu 
diagnóstico etiológico, sendo um procedimento realizado de forma simples e com baixo custo. Entretanto, o 
sucesso deste método depende da experiência do patologista e do médico que o realiza. OBJETIVOS: Relatar a 
taxa de amostras satisfatórias ou não de PAAF de nódulos de tireóide e comparar o percentual de amostras 
insatisfatórias entre os médicos radiologistas contratados e os médicos residentes do Serviço de Radiologia de um 
hospital de nível terciário do sul do Brasil. MATERIAL E MÉTODOS: Neste trabalho, foram utilizados os laudos 
citopatológicos da PAAF   de indivíduos com nódulo de tireóide que realizaram   este procedimento durante os 
meses de janeiro a março de 2012. Os laudos  evidenciavam o tipo de amostra (se satisfatória ou não) e, a partir 
disso, compararam-se os resultados entre s Médicos Residentes e os Contratados do Serviço. Foram analisados os 
resultados de 56 punções.   RESULTADOS E CONCLUSÕES:  Nos   exames citopatológicos, a taxa de amostras 
satisfatórias foi de  32 (57,1%). Os residentes realizaram  27 (48,2%) das punções apresentando 11 (40,7%) de 
amostras insatisfatórias. Os médicos contratados realizaram 29 (51,7%) das 56 PAAF realizadas com 13 (44,8%) 
de amostras insatisfatórias. Não ocorreu nenhuma complicação decorrente do procedimento neste período. 
Observou-se taxa semelhante de amostras satisfatórias entre os médicos contratados e residentes. Faz-se 
necessário um estudo maior com maior número de indivíduos para uma melhor análise dos resultados. 
 
 




