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Biópsia Torácica do que se trata?

Consiste na remoção de uma amostra 

do tecido pulmonar através de uma 

agulha com auxilio de TAC (tomografia 

axialcomputorizada).

Biópsia é realizada pelo Médico com 

apoio de um Enfermeiro e Técnico de 

Radiologia

A Biópsia é realizada pelo Médico com 

apoio de um Enfermeiro e Técnico de 

Radiologia



Cuidados especiais antes da biópsia

1º Fazer jejum de algumas horas (3/4h);

2º Não precisa de suspender a sua medica-
ção, excepto  antiagregantes e/ou anticoa-
gulantes (Aspirina, Varfine, Clopidogrel) que 
deverão ser parados alguns dias antes mas 
sob indicação médica.

No dia do exame deve trazer

1º Requisição;

2º Outros exames dirigidos à área a puncio-
nar, nomeadamente resultados de biópsias 
anteriores.

Como se realiza este exame?

Ser-lhe-á pedido para se deitar numa posição 
confortável e deverá permanecer imóvel du-
rante o exame;

Será efectuada uma TAC; 

Segue-se a punção e aspiração com recolha 
de material a analisar.

A biópsia é efectuada com uma agulha fina, di-
reccionada ao nódulo para obtenção de uma 
amostra para análise.

Na maioria dos casos, uma única punção é su-
ficiente para a colheita de células.

Cuidados Pós exame

Permanecerá no  recobro cerca de 2 a 3 
horas, após o qual  realizará nova TAC de 
controlo;

Poderá ter de ficar internado caso surja al-
guma intercorrência;

Na maioria das vezes não surgem quais-
quer complicações, podendo    retomar a 
sua rotina normal no dia seguinte;

Se surgir algum desconforto, dor  ou  equi-
mose (“nódoa negra”), pode aplicar um 
pouco de gelo;

Pode tomar PARACETAMOL caso  tenha 
dor;

Em geral, o desconforto é ligeiro e desa-
parece rapidamente. Caso persista ou sur-
jam novos sinais que lhe suscitem dúvidas, 
deve contactar o seu médico ou dirigir-se 
à urgência.


