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nenhum doente apresentou edema no local da punção e/ou 
infeção no local da punção após procedimento.

Destaque-se as 6 complicações imediatas (ocorridas 
durante a execução da mesma ou até à saída do serviço) e 
tardias (como tendo ocorrido desde a saída do serviço até 
30 dias após a realização do procedimento) observadas no 
estudo, com um intervalo de confiança de 95% (IC95%). 
As perdas sanguíneas (Gráfico 2) apresentam  como com-
plicações imediatas em cerca de 6,4% das biópsias (14 
doentes) e como complicações tardias em 1,8% (4 doen-
tes). O quadro de dispneia apresentou como complicação 
imediata em cerca de 0,5% (1 doente) e como complicação 
tardia em 0,9% (2 doentes). A dor torácica revelou como 
complicação imediata 5,5% (12 doentes) e como compli-
cação tardia de 0,9% (2 doentes).

Gráfico 2. Perdas sanguíneas

O quadro de pneumotórax (Gráfico 3) revelou como 
complicação imediata cerca de 2,7% (6 doentes) e como 
complicações tardias cerca de 2,7% (6 doentes); 

Gráfico 3. Pneumotórax

As hemoptises (Gráfico 4) apresentaram-se como 
complicações imediatas em cerca de 6,4% das biópsias (14 
doentes) e como complicações tardias em 1,8% (4 doen-
tes). Por último, dos quadros de hemotórax analisados, 
foram observados 1,8% (4 doentes) considerados como 
complicações imediatas, não sendo observadas complica-
ções tardias.

Gráfico 4. Hemoptises

Conclusão
Os resultados apresentados corroboram a evidência cien-

tífica apresentada através de uma amostra de grandes dimen-
sões (período de seis meses), onde as complicações das Bióp-
sias Transtorácicas guiadas por TC foram um evento pouco 
frequente no período estudado. Em resumo, dá-se ênfase à 
perda sanguínea/hemoptises como complicação imediata 
mais frequente (6,4%) e ao quadro de pneumotórax, como 
complicação tardia mais frequente (2,7%).
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Fresubin é a marca de nutrição entérica da Fresenius 
Kabi. Esta gama de produtos foi desenvolvida para 
ajudar nos momentos de maior fragilidade, ajudando a 
manter a força e a vitalidade. 

Desenvolvemos esta marca com perícia e paixão 
porque nos preocupamos com a saúde de todos. O 
resultado desta dedicação são produtos e serviços 
eficazes e convenientes nos quais pode confiar. R
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