
RESUMO 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O nódulo pulmonar 
solitário (NPS) é definido radiologicamente como uma le-
são pulmonar intraparenquimatosa com < 3 cm de diâme-
tro e que não está associada com atelectasia ou adenopatia. 
Destes nódulos, 90% são achados radiológicos incidentais. 
O objetivo deste estudo foi discutir as causas e característi-
cas dos NPS e como proceder com a investigação. 
CONTEÚDO: A abordagem do paciente com um NPS 
deve basear-se na estimativa da probabilidade de câncer, de 
acordo com o tamanho do nódulo, a presença de tabagis-
mo, a idade do paciente e as características das margens 
do nódulo na tomografia computadorizada (TC). Exames 
de imagem modernos, como a TC dinâmica, a tomografia 
com emissão de pósitrons (PET) e a biópsia com agulha 
guiada por TC são altamente sensíveis na identificação do 
NPS, mas a especificidade dos exames de imagem é variável 
e geralmente baixa. 
CONCLUSÃO: O objetivo da avaliação do NPS é a pronta 
identificação de todos os pacientes com nódulos malignos, 
bem como evitar toracotomias em pacientes com nódulos 
benignos.
Descritores: carcinoma pulmonar de células não pequenas, 
lesão numular do pulmão, neoplasias pulmonares, pulmão, 
radiografia torácica, tomografia.
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SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: A solitary pulmo-
nary nodule (SPN) is radiologically defined as an intra-
parenchymal lung lesion that is < 3 cm in diameter and is 
not associated with atelectasis or adenopathy. Ninety per-
cent of these nodules are incidental radiologic findings. The 
objective of this review is discussed the causes and charac-
teristics of SPN, and how to proceed with investigation. 
CONTENTS: The approach to a patient with a SPN should 
be based on an estimate of the probability of cancer, ac-
cording to the size of the nodule, the presence of a history 
of smoking, the patient’s age, and characteristics of the 
nodule’s margins on CT imaging. Modern imaging tests, 
like dynamic CT and PET, and CT-guided needle biopsy 
are highly sensitive for identifying a malignant SPN, but 
the specificity of imaging tests is variable and often poor. 
CONCLUSION: The goal of evaluation of SPN is to 
promptly identify all patients with malignant nodules while 
avoiding thoracotomy in patients with benign nodules. 
Keywords: carcinoma, coin lesion, lung, lung neoplasm’s, 
pulmonary, non-small-cell lung, radiography, thoracic, to-
mography.

INTRODUÇÃO

O nódulo pulmonar solitário (NPS) é uma opacidade pul-
monar intraparenquimatosa, bem circunscrita, com menos 
de 3 cm de diâmetro, não associada à atelectasia ou adeno-
patia. Lesões maiores que 3 cm são consideradas massas 
pulmonares1.
Até 20% dos nódulos descobertos são na verdade outras 
entidades que mimetizam NPS2. Pseudo-nódulos causados 
por eletrodos ou pelos mamilos podem simular lesões in-
trapulmonares, aparecendo apenas em radiografias fron-
tais. Lesões cutâneas como verrugas, hemangiomas, neu-
rofibromas e lipomas, que formam uma protuberância na 
pele do paciente e que são circundadas por ar atmosférico, 
podem parecer intrapulmonares em uma única projeção 
radiográfica. Outras lesões que podem mimetizar um NPS 
incluem lesões ósseas escleróticas, fraturas de costelas e os-
teófitos. Da mesma forma, lesões mediastinais e pleurais 
que são pedunculadas e que se projetam dentro do pulmão 
(p. ex: placas pleurais) podem parecer NPS quando vistas 
de frente. Muitas opacidades nodulares focais vistas radio-
graficamente são na verdade estruturas vasculares tortuo-
sas. Ocasionalmente, uma mucocele dentro de um brônquio 
dilatado pode simular um NPS3.
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O objetivo deste estudo foi discutir as causas e característi-
cas dos NPS e como proceder com a investigação. 

INCIDÊNCIA

O achado de um NPS ocorre em 1:500 radiografias de tó-
rax. Cerca de 150.000 nódulos são identificados a cada ano. 
Destes nódulos, 90% são achados radiológicos incidentais. 
Embora a maioria dos NPS seja benigna, a malignidade 
primária pode ser encontrada em até 35% dos casos (10% a 
70%) e metástases solitárias em 23%1,4. Aproximadamente 
50% dos pacientes com NPS detectados na radiografia de 
tórax, têm na verdade múltiplos nódulos quando submeti-
dos à tomografia computadorizada (TC) de tórax3.
A avaliação de um NPS é um problema diagnóstico co-
mum, que tem se tornado mais prevalente com o crescente 
uso da TC de tórax3. Além disso, o número de achados de 
NPS tem sido expressivo com o aumento do rastreamento 
de neoplasia de pulmão nos últimos anos5. 

CAUSAS

O diagnóstico diferencial de NPS é extenso e inclui lesões 
neoplásicas, infecciosas, inflamatórias, vasculares, traumá-
ticas e congênitas (Quadro 1). A maioria dos NPS benignos 
são granulomas, hamartomas ou linfonodos intrapulmona-
res, enquanto que o carcinoma broncogênico representa a 
maior parte dos NPS malignos3.

Quadro 1 – Diagnóstico diferencial do nódulo pulmonar solitário.

Neoplasias malignas Granulomas não infecciosos
Carcinoma broncogênico Artrite reumatóide
Carcinóide Granulomatose de Wegener
Linfoma pulmonar Sarcoidose
Sarcoma pulmonar
Metástases solitárias Miscelânea

Pneumonia organizante
Neoplasias benignas Abscesso pulmonar

Hamartoma Silicose
Adenoma Pseudotumor
Lipoma Infarto pulmonar

Malformação arteriovenosa
Granulomas infecciosos Cisto broncogênico

Tuberculose
Histoplasmose
Coccidioidomicose

Adaptado de Fein, Feinsilver e Ares6.

O carcinoma broncogênico é a neoplasia maligna mais co-
mum que se apresenta como um NPS. Histologicamente, o 
adenocarcinoma e o carcinoma epidermoide compreendem 
a maioria dos casos; entre os dois, o adenocarcinoma é li-
geiramente mais comum. O carcinoma de pequenas células 
manifestando-se como um NPS é raro. Outras neoplasias 
pulmonares que raramente apresentam-se como um NPS 
são os carcinóides brônquicos (1% a 5%), linfomas, he-
mangioendoteliomas e sarcomas. Metástases também po-
dem manifestar-se como NPS. Os tipos histológicos mais 

comuns de nódulos metastáticos são adenocarcinoma de 
cólon, mama, rim, neoplasias de cabeça e pescoço, sarcoma 
e melanoma6.
Granulomas infecciosos compreendem mais de 90% de to-
dos os NPS benignos. Entre as causas mais comuns estão a 
tuberculose, a histoplasmose e a coccidioidomicose. Granu-
lomas não infecciosos algumas vezes ocorrem como NPS, 
em doenças sistêmicas como sarcoidose, artrite reumatóide 
(geralmente em pacientes com doença ativa, que frequente-
mente têm nódulos subcutâneos) e granulomatose de We-
gener. Hamartoma é a neoplasia benigna mais comum que 
se apresenta como um NPS. Várias outras causas de NPS 
são descritas, como: abscesso pulmonar, pneumonia redon-
da, pseudotumor (líquido intracissural) e hematomas após 
trauma ou cirurgia torácica. Causas raras de NPS incluem 
silicose, cisto broncogênico, amiloidose, infarto pulmonar e 
anormalidades vasculares6.

CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS

Os nódulos malignos geralmente são identificados na ra-
diografia de tórax quando têm 0,8 a 1 cm de diâmetro6. A 
taxa de falha em diagnosticar câncer de pulmão na radio-
grafia de tórax varia de 25% a 90% em vários estudos. É 
importante obter todas as radiografias prévias do paciente 
para comparação1.

Tamanho dos nódulos
A probabilidade de nódulos solitários tornarem-se malig-
nos é estimada em 0,52% para nódulos com menos de 1 
cm de diâmetro, em 0,74% para nódulos com 1,1 a 2 cm e 
em 3,7% para nódulos com 2,1 a 3 cm de diâmetro7. Geral-
mente, quanto menor o nódulo, maior é a probabilidade de 
que ele seja benigno: 80% dos nódulos benignos são me-
nores de 2 cm de diâmetro2. Câncer de pulmão parece ser 
raro em nódulos < 5 mm de diâmetro5. Entretanto, 15% 
dos nódulos malignos são menores de 1 cm de diâmetro e 
aproximadamente 42% são menores de 2 cm de diâmetro2. 
Por estas razões, o tamanho do NPS é uma informação útil, 
mas não permite distinção definitiva entre nódulos benig-
nos e malignos3.

Margens
As margens de um nódulo podem ser classificadas em qua-
tro tipos: tipo I, lisas; tipo II, lobuladas; tipo III, irregulares 
e tipo IV, espiculadas6. A probabilidade de câncer se corre-
laciona fortemente com a aparência das bordas do nódulo. 
No tipo I, a probabilidade de malignidade é de 20%; no 
tipo II, é de 33% no tipo III, 83% e no tipo IV é de 93%8. 
Embora a maior parte dos nódulos com margens lisas e 
bem definidas seja benigno, até 21% dos nódulos malignos 
têm esta característica2. Um contorno lobulado pode refle-
tir crescimento desigual do nódulo e pode indicar maligni-
dade, embora 25% dos nódulos benignos, particularmente 
hamartomas, sejam lobulados3. Um nódulo com bordas 
espiculadas (frequentemente descrito como sinal da coroa 
radiada) tem alta probabilidade de ser maligno2. A espi-
culação pode refletir presença de fibrose no parênquima 



134

Silva DR, Baglio PT, Gazzana MB

circunvizinho, infiltração direta do carcinoma para o pa-
rênquima adjacente ou disseminação linfangítica localiza-
da7. É importante reconhecer, entretanto, que cicatrização 
produzindo uma margem espiculada pode também ser vis-
ta em processos inflamatórios benignos, como pneumonia 
lipídica, pneumonia organizante, tuberculoma e lesões de 
fibrose maciça progressiva da silicose complicada3.
Outras características das margens do nódulo também têm 
valor diagnóstico. A presença de nódulos satélites circun-
dando um nódulo liso é fortemente sugestiva de infecção 
granulomatosa. O sinal do halo (opacidade em vidro des-
polido circundando um nódulo), quando visto em paciente 
neutropênico, é altamente sugestivo de infecção oportunis-
ta angioinvasiva, particularmente aspergilose. A detecção 
de vasos nutridores e de drenagem em nódulo de aspecto 
liso ou lobulado é diagnóstico de malformação arterio-
venosa pulmonar3. O sinal da cauda pleural consiste em 
opacidade linear que se estende de um nódulo ou massa 
periférica até a pleura visceral. Ocorrem em 60% a 80% dos 
carcinomas de pulmão, principalmente adenocarcinoma e 
carcinoma bronquíolo-alveolar, mas também é identifica-
do nas metástases pulmonares e nos granulomas. Assim, 
o sinal tem valor limitado no diagnóstico diferencial entre 
lesões benignas e malignas7.

Crescimento
A velocidade de crescimento de um nódulo pode ser obtida 
se houver pelo menos duas radiografias de tórax seriadas 
para comparação. O uso do tempo de duplicação (tempo 
necessário para um nódulo dobrar seu volume) na estima-
tiva da velocidade de crescimento pode ser valioso na dife-
renciação entre os nódulos benignos e malignos. Como já 
exposto, a duplicação refere-se ao volume, não ao diâme-
tro. Presumindo-se que o nódulo seja esférico, seu diâmetro 
deve ser multiplicado por 1,25 para se obter o diâmetro de 
uma esfera cujo volume seja o dobro (p. ex: o volume de 
um nódulo de 2 cm de diâmetro é duplicado no momento 
em que seu diâmetro atinge 2,5 cm). Uma duplicação do 
diâmetro representa um aumento de oito vezes em termos 
de volume7. O tempo de duplicação da maioria dos nódu-
los malignos está entre 30 e 400 dias e resulta em 25% de 
aumento no seu diâmetro. Nódulos com tempo de dupli-
cação inferior a 30 dias ou superior a 400 dias tipicamente 
têm causa benigna9. Carcinoma epidermóide e de grandes 
células têm tempo de duplicação de 60 a 80 dias. Já os ade-
nocarcinomas duplicam em cerca de 120 dias e o carcinoma 
raro de pequenas células que se apresenta com um NPS, 
pode ter tempo de duplicação menor que 30 dias6.
A estabilidade de um nódulo na radiografia ou na TC de 
tórax por dois anos, tem sido considerada um indicador 
seguro de benignidade9, embora o carcinoma bronquíolo-
alveolar e os carcinóides típicos possam, ocasionalmente, 
permanecer estáveis por 2 ou mais anos4. Além disso, pode 
ser difícil detectar crescimento em nódulos pequenos (< 1 
cm). Por exemplo, um nódulo de 5 mm pode dobrar de vo-
lume em 6 meses, mas seu diâmetro irá aumentar somente 
de 1,25 mm a 6,25 mm. Esta pequena mudança no diâme-
tro pode não ser seguramente detectada na radiografia nem 

na TC de tórax. Assim, nódulos malignos pequenos podem 
dobrar de volume e ainda parecerem estáveis radiografica-
mente, resultando em atraso no diagnóstico9. Nódulos com 
aparência de vidro despolido podem representar carcino-
mas bronquíolos-alveolares de crescimento lento. Como 
alguns destes carcinomas podem ter um curso mais agressi-
vo, deve-se considerar um tempo de seguimento maior que 
dois anos para estes nódulos10,11. 
Em pacientes com NPS que mostre clara evidência de cres-
cimento nos exames de imagem, recomenda-se o diagnós-
tico histológico12.

Calcificação
A detecção radiográfica de calcificação dentro de um nódulo 
pulmonar solitário geralmente indica benignidade, particu-
larmente se a distribuição for num padrão central, lamina-
do (em alvo), difuso ou “em pipoca”6,8. O padrão central ou 
laminado é encontrado em associação com infecção granu-
lomatosa prévia, mais comumente histoplasmose ou tuber-
culose. Já a calcificação “em pipoca” geralmente é vista nos 
hamartomas (em cerca de 30% dos casos)3. Entretanto, 6% a 
14% dos nódulos malignos exibem calcificação6. Uma lesão 
maligna é mais provável quando o padrão da calcificação é 
salpicado ou excêntrico6,8. Uma calcificação excêntrica pode, 
eventualmente, representar a incorporação de um granulo-
ma calcificado ao tecido de um carcinoma7. Calcificação é 
detectada na TC em até um terço dos tumores carcinóides. A 
ausência de calcificação é de pouco valor na distinção entre 
NPS malignos e benignos, porque 38% a 63% dos nódulos 
benignos, 2/3 (67%) dos tumores carcinóides e 94% dos cân-
ceres de pulmão não contêm calcificação3.
Aproximadamente um terço dos NPS não calcificados na 
radiografia de tórax, apresentam calcificação na TC de tó-
rax3. Cerca de 7% dos nódulos que aparentam ser calcifica-
dos na radiografia de tórax, não demonstram calcificação 
na TC de tórax1. Com a TC considerada como padrão, a 
radiografia de tórax tem uma sensibilidade, especificidade e 
valor preditivo positivo de 50%, 87% e 93%, respectivamen-
te, para identificação de calcificação4.

Cavitação
Embora a cavitação possa ocorrer em NPS malignos, parti-
cularmente no carcinoma epidermóide, lesões inflamatórias 
como abscessos, infecções granulomatosas, granulomatose de 
Wegener e infartos pulmonares são mais comumente associa-
dos com cavitação3. A espessura da cavitação pode ser útil na 
diferenciação entre lesões benignas e malignas. Por volta de 
95% dos nódulos com cavidade com espessura da parede < 5 
mm são benignos, 84% das lesões cavitadas com espessura da 
parede > 15 mm são malignos e 73% dos nódulos com espes-
sura da parede da cavidade entre 5 e 15 mm são benignos1. 

Gordura
A identificação de gordura dentro de um nódulo pulmo-
nar solitário com bordas lisas ou lobuladas é indicativa de 
benignidade. Esse achado é bastante característico dos ha-
martomas, sendo que até 50% deles contêm gordura na TC 
de tórax3. 
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Broncograma aéreo
Broncogramas aéreos são mais observados nos carcino-
mas pulmonares do que nos nódulos benignos. As vias 
aéreas pérvias mostram-se frequentemente tortuosas 
e ectasiadas. Em corte transversal, apresentam-se sob 
a forma de coleções focais de ar, em geral com 5 mm 
ou menos de diâmetro. Esses achados são geralmen-
te denominados pseudocavitações ou transparências 
pseudobolhosas. Essas imagens são altamente sugesti-
vas de carcinoma bronquíolo-alveolar (em até 60% dos 
casos)7. Entretanto, linfoma, pneumonia organizante, 
infartos pulmonares e sarcoidose podem produzir apa-
rência semelhante3.

Realce pelo contraste
Tumores malignos são relativamente hipervasculares 
comparados com lesões benignas3. Realce nodular me-
nor que 15 unidades Hounsfield (UH), após adminis-

tração de contraste, é fortemente preditivo de lesão be-
nigna, enquanto que um realce maior que 20 UH pode 
indicar malignidade (sensibilidade 98%; especificidade 
73%; acurácia 85%)9. Lesões inflamatórias também po-
dem apresentar realce após o uso de contraste. Os raros 
casos de falso-negativos são causados por necrose cen-
tral ou neoplasia maligna, produtora de mucina, como 
o carcinoma bronquíolo-alveolar. Esta técnica pode ter 
menor acurácia nos NPS maiores de 2 cm de diâmetro, 
porque estas lesões são frequentemente mais necróticas3. 
O maior valor deste exame está em oferecer um suporte 
para o acompanhamento conservador das lesões não cal-
cificadas, consideradas provavelmente benignas. Devido 
ao número de exames falso-positivos (lesões inflamató-
rias/granulomatosas), o realce pelo contraste é menos 
útil para o diagnóstico7.

PROBABILIDADE CLÍNICA PRÉ-TESTE

Em todo paciente com NPS, a probabilidade de malig-
nidade deve ser estimada qualitativamente, através do 
julgamento clínico, ou quantitativamente, através de 
modelos validados12. Os fatores preditivos da etiologia 
dos nódulos pulmonares solitários incluem diâmetro do 
nódulo, velocidade de crescimento, padrão de calcifica-
ção e características das margens; a idade do paciente e 
história de tabagismo; e achados na biópsia e nos exames 
radiológicos8 (Tabela 1). A tabela 2 mostra um modelo 
de avaliação de risco de câncer, considerando quatro des-
tes fatores preditivos4. 
A análise Bayesiana pode ser útil na avaliação de nó-
dulos pulmonares solitários indeterminados, permitindo 
uma determinação mais precisa da probabilidade de ma-
lignidade (pCa). Ela usa razões de probabilidades (like-
lihood ratios, RP) para vários achados clínicos e radioló-
gicos associados com NPS para estimar a probabilidade 
de câncer. A RP é calculada da seguinte maneira9,13:

RP = número de nódulos malignos com a característica
          número de nódulos malignos sem a característica

Uma RP de 1,0 indica 50% de chance de malignidade. 
RP menores de 1,0 tipicamente indicam lesões benignas, 
enquanto RP maiores de 1,0 tipicamente indicam malig-
nidade. RP para algumas características clínicas e radio-
lógicas são mostradas na tabela 39. A chance de maligni-
dade é calculada da seguinte maneira9,13:

Tabela 2 – Avaliação do risco de câncer em pacientes com nódulo pulmonar solitário.

Variáveis Riscos de Câncer
Baixo Intermediário Alto

Diâmetro do nódulo (cm) < 1,5 1,5 - 2,2 ≥ 2,3
Idade (anos) < 45 45 – 60 > 60
Tabagismo Nunca fumou Tabagista atual (≤ 20 cigarros/dia) Tabagista atual (> 20 cigarros/dia)
Cessação do tabagismo Parou ≥ 7 anos ou nunca fumou Parou < 7 anos Nunca parou
Margens do nódulo Lisas Lobuladas Coroa radiada ou espiculada

Adaptada de Ost, Fein e Feinsilver4.

Tabela 1 – Fatores preditivos da etiologia dos nódulos pulmona-
res solitários.

Causas benignas
Idade < 30 anos
Diâmetro da lesão < 1,5 cm
História negativa de tabagismo
Tempo de duplicação > 500 dias
Calcificações centrais
Calcificações laminadas (bull’s eye)
Calcificações difusas
Calcificações do tipo pipoca
Biópsia inespecífica, mas com células benignas.
Achado radiológico prévio (inalterado por dois anos)

Causas malignas
Idade (> 48 anos, sobretudo > 65 anos)
Diâmetro da lesão > 1,5 cm
Tabagista atual (> 10-20 cigarros/dia)
Cessação do tabagismo < 4 anos
Tempo de duplicação entre 30 e 400 dias
Nódulo espiculado em coroa radiada
Calcificação de padrão indeterminado
Calcificação espiculada
Calcificação excêntrica
Ausência de calcificação
Doença maligna atual ou nos últimos cinco anos
Impregnação da lesão pelo contraste
Radiografia prévia sem alteração
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Oddsca= RPprevalência x RPtamanho x RPidade x RPtabagismo

RPprevalência é a probabilidade de malignidade de todos os 
nódulos, baseada em dados de prevalência locais, geral-
mente considerada em torno de 40%. Então, a probabili-
dade de malignidade (pCa) é calculada assim9,13:

Oddsca

(1+Oddsca)

Tabela 3 – Razões de probabilidades (RP) para algumas caracte-
rísticas clínicas e radiológicas de nódulos pulmonares solitários.

Características RP
Margem espiculada 5,54
> 3 cm 5,23
> 70 anos de idade 4,16
Tabagista 2,27
< 1 cm 0,52
Não tabagista 0,19
Calcificação benigna 0,01

Adaptado de Erasmus, McAdams e Connolly9.

Os modelos de análise de decisão clínica sugerem que a 
estratégia mais custo-efetiva na abordagem de um NPS 
depende do pCa deste nódulo. Vários estudos da déca-
da de 1980 sugerem que a estratégia mais custo-efetiva 
é observação quando o pCa é baixo (< 0,05), ressec-
ção cirúrgica imediata quando o pCa é alto (≥ 0,60) e 
biópsia quando o pCa está entre 0,05 e 0,60. Infeliz-
mente, estes estudos não incluíram na discussão alguns 
dos exames de imagem usados atualmente, como TC de 
tórax e a tomografia com emissão de pósitrons (PET) 
com 18-fluorodeoxyglucose (FDG) (FDG-PET)9. Em 
análise de custo-efetividade da inclusão do FDG-PET 
no diagnóstico de NPS, foi demonstrado que o FDG-
PET deve ser usado seletivamente quando a probabili-
dade pré-teste e os achados da TC são discordantes e 
em pacientes com probabilidade pré-teste intermediá-
ria, que têm alto risco para complicações cirúrgicas14. 
Outro modelo validado15,16, desenvolvido por pesquisado-
res da Clínica Mayo, utiliza seis fatores preditores de malig-
nidade: idade avançada (razão de chances – RC 1,04 para 
cada ano), tabagismo atual ou passado (RC 2,2), história de 
câncer extratorácico > 5 anos antes da detecção do nódulo 
(RC 3,8), diâmetro do nódulo (RC 1,14 para cada milíme-
tro), espiculação (RC 2,8) e localização em lobo superior 
(RC 2,2). O modelo é descrito pela seguinte equação: 
Probabilidade de malignidade = ex/(1 + ex),
Onde x = - 6,8272 + (0,0391 x idade) + (0,7917 x ta-
bagismo) + (1,3388 x câncer) + (0,1274 x diâmetro) + 
(1,0407 x espiculação) + (0,7838 x localização).

Investigação
Tomografia computadorizada de tórax
A TC de tórax com contraste endovenoso deve ser 
obtida em todo paciente com um NPS diagnosticado 
recentemente. Ela caracteriza melhor o nódulo, o pa-
rênquima e o mediastino, além de ser importante no 

estadiamento. Tem 50% de sensibilidade e 89% de es-
pecificidade para detectar invasão mediastinal e 14% 
de sensibilidade e 99% de especificidade na detecção de 
invasão da parede torácica. Estudos demonstraram que 
a ressonância tem sensibilidade e especificidades seme-
lhantes na avaliação do mediastino e da parede torá-
cica. Se a TC não demonstra adenopatia mediastinal, 
há somente 15% de chance de encontrar doença N2 na 
cirurgia1.

Ressonância nuclear magnética
A ressonância nuclear magnética (RNM) tem valor li-
mitado na avaliação de pacientes com NPS. Pode ser 
útil naqueles pacientes que não toleram contraste veno-
so. Também pode permitir melhor avaliação anatômica 
dos ápices pulmonares, parede torácica e diafragma de-
vido a sua habilidade de fornecer cortes sagitais, coro-
nais e oblíquos1.

Tomografia computadorizada dinâmica com contraste
A TC dinâmica com contraste é altamente sensível, mas 
não-específica na identificação de nódulos malignos. 
Utilizando como ponte de corte 15 HU, a sensibilidade 
e especificidade são 98% e 58%, respectivamente. O va-
lor preditivo negativo da TC dinâmica é de 96,5%. Em 
pacientes com função renal normal e um nódulo inde-
terminado na radiografia ou tomografia de tórax, a TC 
dinâmica com contraste está recomendada12.

FDG-PET
A tomografia com emissão de pósitrons (PET) após admi-
nistração venosa de 2-(flúor-18)-fluoro-2-desoxi-D-glicose 
(FDG) mede o metabolismo da glicose em diferentes teci-
dos. Tem sido demonstrado que há aumento da captação 
de FDG por neoplasias de pulmão em comparação com 
tecidos normais17. O PET tem sensibilidade de 96,8% e es-
pecificidade de 77,8% para detecção de malignidade, e 96% 
de sensibilidade, 88% de especificidade e 94% de acurácia 
no diagnóstico de nódulos benignos1. A probabilidade de 
malignidade é baixa (< 5%) nos casos de PET negativo; 
entretanto, essas lesões devem ter seguimento radiológico, 
porque resultados falso-negativos, embora raros, podem 
ocorrer nos tumores carcinóides, carcinomas bronquíolo-
alveolares, adenocarcinomas mucionosos, hiperglicemia e 
lesões menores que 8 a 10 mm de diâmetro7,9,12. O uso do 
PET em NPS < 0,8 a 1 cm não é confiável com a atual ge-
ração de aparelhos, não estando, portanto, recomendado. 
Resultados falso-positivos podem ser vistos em lesões in-
fecciosas ou inflamatórias, como tuberculose, histoplasmo-
se, nódulos reumatóides e sarcoidose12.
Pacientes de alto risco com uma probabilidade pré-teste de 
malignidade de 80% ainda têm 14% de probabilidade de 
malignidade após um PET negativo. Portanto, não há in-
dicação de PET quando a probabilidade de malignidade é 
superior a 60%12. Não há indicação de PET na investigação 
de um NPS com avaliação mediastinal negativa pela TC, se 
intervenção cirúrgica está definitivamente planejada ou se 
isto não for mudar a conduta1. 
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Biópsia transtorácica
A biópsia transtorácica influencia a conduta a ser seguida 
em aproximadamente 50% dos pacientes e, se a probabi-
lidade de malignidade está entre 5% e 60% (isto é, pCa 
entre 0,05 e 0,60) este é o melhor procedimento diagnósti-
co inicial9. Identifica lesões pulmonares periféricas como 
benignas ou malignas em até 95% dos casos. Para lesões 
malignas, a sensibilidade é de 80% a 95%, a especificidade 
é de 50% a 88%, o valor preditivo positivo de 98,6% e o va-
lor preditivo negativo de 96,6%. Mesmo em lesões meno-
res de 2 cm de diâmetro tem uma sensibilidade maior que 
60% na detecção de um processo maligno. Entretanto, a 
taxa de falso-negativos é de 3% a 29%4,18.
A biópsia transtorácica é contra-indicada no paciente 
com pulmão único. Contra-indicações relativas incluem 
pacientes com hipertensão pulmonar, coagulopatia ou 
diátese hemorrágica, doença pulmonar obstrutiva crôni-
ca (DPOC) grave ou malformações vasculares. A compli-
cação mais frequente é pneumotórax em 25% a 30% dos 
pacientes, com 5% a 10% destes necessitando de coloca-
ção de dreno de tórax. Pode haver também até 10% de 
incidência de hemoptise ou hemorragia1. 

Broncoscopia
No paciente com um NPS periférico há pouco papel para 
a broncoscopia. Embora a acurácia diagnóstica relatada 
de 40% a 80% para lesões periféricas seja surpreenden-
temente alta, estes relatos são de centros que usam roti-
neiramente fluoroscopia e múltiplas amostras1. A acurá-
cia diagnóstica é proporcional ao tamanho do nódulo, a 
sua proximidade com a árvore brônquica e à prevalência 
de câncer na população em estudo. Para nódulos < 1,5 
cm de diâmetro, a sensibilidade é de 10% e para aqueles 
entre 2 e 3 cm de diâmetro, é de 40% a 60%4. Existem 
quatro possíveis tipos de relações entre o tumor e o brô-
nquio6: (I) o lúmen do brônquio é patente até o tumor; 
(II) o brônquio está contido na massa tumoral; (III) o 
brônquio é comprimido e estreitado pelo tumor, mas a 
mucosa brônquica está intacta; (IV) a árvore brônquica 
proximal é estreitada por invasão peribrônquica ou da 
submucosa ou por linfonodos aumentados. A presença 
dos tipos I ou II, chamada de sinal do brônquio positi-
vo, leva a uma acurácia diagnóstica da fibrobroncosco-
pia de 60% a 90%. Já com sinal do brônquio negativo, a 
acurácia diminui para 14% a 30%. Sinais e sintomas de 
envolvimento da via aérea (tosse, hemoptise, sibilância 
localizada), embora raros em NPS, aumentam a acurácia 
diagnóstica quando presentes6. A repetição de biópsias 
(seja transbrônquica ou transtorácica) em pacientes com 
suspeita de malignidade parece reduzir a ressecção ci-
rúrgica desnecessária de nódulos benignos de 60% para 
5%18. É um procedimento relativamente de baixo risco, 
com taxa global de complicações de 5%, incluindo 3,8% 
de incidência de pneumotórax, 1,2% de hemorragia e 
0,24% de morte18.

Cirurgia
A ressecção cirúrgica é o método mais definitivo para 

o diagnóstico e a terapêutica do NPS, principalmente 
quando a probabilidade de malignidade é de moderada 
a alta (> 60%) e quando o nódulo é hipermetabólico 
no FDG-PET12. Em pacientes com nódulos malignos 
acarreta uma mortalidade de 3% a 7% e nos nódulos 
benignos, < 1%. A toracoscopia oferece como benefício 
menor morbidade no período perioperatório e diminui-
ção do tempo de permanência hospitalar. É mais útil 
para lesões periféricas e em algumas lesões centrais nos 
lobos inferiores. Conversão para toracotomia aberta é 
necessária em até 24% dos casos18. 
Se a lesão é passível de ressecção em cunha, então este 
é o procedimento de escolha, seguido de lobectomia, 
se os achados patológicos do exame de congelação fo-
rem positivos para neoplasia. Se a lesão não é passível 
de ressecção em cunha, uma lobectomia diagnóstica é 
aceitável. Para candidatos cirúrgicos limítrofes, uma 
ressecção em cunha ou segmentectomia são aceitáveis. 
A sobrevida em cinco anos após ressecção completa de 
neoplasias estádio IA ou IB é 65% a 80% e 50% a 60%, 
respectivamente. Foi demonstrado sobrevida em longo 
prazo semelhante após segmentectomia ou lobectomia 
no estádio I, mas a taxa global de recorrência foi 23% 
versus 5%1.

Observação
Em pacientes com nódulos indeterminados, com pelo 
menos 8 a 10 mm de diâmetro, e que sejam candidatos 
a tratamento curativo, o seguimento pode ser realizado 
com TC seriadas (3, 6, 12 e 24 meses) nos seguintes ca-
sos: quando a probabilidade clínica de malignidade for 
< 5%; quando a probabilidade de malignidade for baixa 
(< 30% a 40%) e a lesão não for hipermetabólica no 
FDG-PET ou não aumentar > 15 HU na TC dinâmica; 
quando a biópsia não é diagnóstica e a lesão não é hi-
permetabólica, e quando o paciente prefere tratamento 
não invasivo12.
Para pacientes cirúrgicos com nódulos < 8-10 mm e sem 
fatores de risco para neoplasia de pulmão, o seguimen-
to dependerá do tamanho do nódulo: até 4 mm não é 
recomendado o seguimento; > 4 a 6 mm, devem ser re-
avaliados em 12 meses, sem necessidade de reavaliação 
se estiverem inalterados; > 6 a 8 mm devem ser reavalia-
dos em 6 a 12 meses e, se inalterados, novamente entre 
18 e 24 meses12.
Já para os pacientes com nódulos < 8-10 mm, mas que 
apresentam fatores de risco para câncer de pulmão, o 
seguimento deve ser feito da seguinte maneira: até 4 
mm devem ser reavaliados em 12 meses, sem necessida-
de de reavaliação se estiverem inalterados; > 4 a 6 mm, 
devem ser reavaliados em 6 a 12 meses e, se inalterados, 
novamente entre 18 e 24 meses; > 6 a 8 mm devem ser 
reavaliados em 3 a 6 meses, novamente entre 9 e 12 me-
ses, e após em 24 meses se inalterados12.
Para pacientes com nódulos < 8 a 10 mm, que não se-
jam candidatos a tratamento curativo, é recomendado 
seguimento limitado (em 12 meses), ou somente quan-
do houver sintomas12 (Figura 1).
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