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resumo: A Biópsia Transtorácica é um exame complementar de diagnóstico, usado para diagnosticar 
lesões pulmonares, pleurais e mediastínicas. Este procedimento, realizado através de punção com 
apoio intermitente de imagens axiais, ou com Fluro-TC, em que o controlo da posição de agulha é 
feito em tempo real, segundo um método minimamente invasivo, pode ser realizado em ambulatório. 
O tipo e tamanho da agulha a selecionar é feito consoante o tipo de biópsia a realizar (citologia ou 
histologia). Este meio de diagnóstico pode ser influenciado por fatores inerentes ao doente, expe-
riência do médico executor, tipo de agulha, etc. O objetivo deste projeto é a análise das complicações 
das biópsias transtorácicas em doentes inscritos no Instituto Português de Oncologia do Porto e que 
irão ser submetidos a este procedimento, com vista a esclarecer e estabelecer a realidade do Serviço 
de Radiologia de Intervenção. 
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abstract: Transthoracic Biopsy is a complementary diagnostic test used to diagnose lung, pleural and 
mediastinal injuries. This procedure, performed through puncture with intermittent support of axial 
images, or with Fluro-CT, in which the control of the needle position is done in real time, according to a 
minimally invasive method, can be performed in an outpatient setting. The type and size of the needle to 
be selected is done according to the type of biopsy to be performed (cytology or histology). This means 
of diagnosis can be influenced by factors inherent to the patient, experience of the executing physician, 
type of needle, etc. The objective of this project is to analyze the complications of transthoracic biopsies 
in patients enrolled at the Portuguese Institute of Oncology in Oporto and who will be subjected to this 
procedure, in order to clarify and establish the reality of the Radiology Intervention Service.
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Complications associated with transtoracic biopsies
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Introdução
O cancro do pulmão é a primeira causa de morte por 

doença oncológica nos países ocidentais (Parkin D.M., 
Janssen-Heijnem M.L., 2002).

Segundo Gouveia J. (2006), estima-se em 
41,19/100.000 habitantes a incidência no homem e de 
11,04/100.000 habitantes na mulher a incidência de can-
cro do pulmão em Portugal.

Ocupa o quarto lugar, atrás dos cancros da mama 
feminina, da próstata e do cólon. Por cada ano, a incidên-
cia aumenta 0,5 % (Bray F., Tycynski J.E., Parkin D.M. 
2004).

Dar-se à enfoque à Biópsia Transtorácica por Tomo-
grafia Computorizada (TC) como exame complementar 
de diagnóstico. Técnica essa, executada com anestesia 
local, sob controlo fluoroscópio (fornece uma elevada 


