
 
 

   BIÓPSIA PERCUTÂNEA GUIADA POR CT  
 

As biópsias percutâneas são exames que consistem na remoção de uma amostra de células e/ou tecidos do 

organismo para a obtenção de informações precisas sobre a natureza das lesões ou o grau de comprometimento 

de um tecido. O material coletado é análise microscopicamente por um médico que emite um laudo que na maioria 

das vezes define o diagnóstico final. 

 

COMO É REALIZADO 
 

O paciente permanecerá deitado e as imagens da região a ser estudada são captadas através de um tubo 

de raios-x e um arco contendo os detectores que receberá as informações da estrutura anatômica em analise e 

encaminhará o sinal para um computador específico onde é formada a imagem. Através da imagem adquirida é 

possível a localização do alvo e realização de marcações no ponto exato onde será feita a punção percutânea. O 

único desconforto será o de permanecer imóvel para que as imagens possam ser reproduzidas com qualidade.  A 

punção e realizada com anestesia local. 

 

PREPARO PARA O EXAME 
 

 No dia da realização do exame, trazer novamente o exame de coagulograma visto pelo médico na 

marcação. Informar ao médico se está usando medicamentos. 

 Em alguns casos, será necessário jejum de 04 a 6 horas, (caso seja necessária à utilização de contraste 

endovenoso). 

 Jejum absoluto (alimentos e líquidos) de 12 horas no caso do uso de sedação e o relatório justificando o 

motivo da sedação. 

 Vir acompanhado. 

 Não suspender medicamentos anti-hipertensivos. 

 Se o paciente fizer uso de AAS (anticoagulante) suspender 02 dias antes do exame e 02 dias após. 

 

O QUE É MEIO DE CONTRASTE 
 

Poderá haver a necessidade de se utilizar um meio de contraste a fim de aumentar a capacidade de 

localização exata de região onde será puncionada. O Contraste é uma substância líquida, segura que será 

injetada na via endovenosa durante a realização do exame. Em alguns casos, poderá ocorrer gosto metálico na 

boca e calorões, que passarão em alguns instantes. Os Tecnólogos e os médicos estarão disponíveis para 

responder a quaisquer dúvidas sobre o procedimento.  

 

SUSPENCÃO O USO DE OUTROS MEDICAMENTOS DURANTE O PREPARO ANTIALÉRGICO 

 
Geralmente não é necessário suspender nenhuma outra medicação. Porém, se necessário o uso de 

contraste endovenoso, e o paciente for diabético e fizer uso de Glucoformin, Gliphage, será necessário suspender 
está medicação por 2 dias após o exame.  

 
 

 

COMO O PACIENTE PODE AJUDAR NA REALIZAÇÃO DO EXAME 
 

O paciente possui um papel fundamental para o sucesso do exame. Quanto mais tranquilo e confortável 

estiver, maior será a probabilidade de o resultado ser bem sucedido. Você deve permanecer imóvel e respeitar as 

solicitações feitas pelo Tecnólogo e o Médico responsável. Caso seja necessário, você poderá se comunicar com 

o Tecnólogo e o Médico durante a realização do exame. 
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