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RESUMO 

 

Os nódulos pulmonares solitários (NPS) são definidos como lesões menores ou iguais a três 

centímetros, circundado por parênquima pulmonar, excluindo-se alterações adjacentes como 

atelectasias e derrame pleural. Trata-se de um achado frequentemente acidental e apresenta 

inúmeras causas etiológicas, embora a principal preocupação seja o câncer. É classificado em 

NPS sólidos e subsólidos, sendo este último dividido em nódulos parcialmente sólidos e, mais 

raramente, em vidro fosco. Este estudo tem por objetivo relatar um caso de abordagem à um 

nódulo pulmonar solitário, com enfoque na classificação subsólido em vidro fosco, descrevendo 

a importância do acompanhamento com exames de imagens em intervalos estabelecidos pela 

Sociedade Internacional de Radiologia Torácica, destacando aspectos morfológicos e clínicos 

da lesão visando propor uma intervenção cirúrgica curativa. Trata-se de um estudo descritivo 

de caráter narrativo e reflexivo, do tipo relata de caso, com informações obtidas por meio de 

prontuário médico, durante o mês de maio de 2021. A amostra é representada por uma paciente 

do sexo feminino, 57 anos, acompanhada pela clínica particular de cirurgia torácica, o Grupo 

de Cirurgia Torácica e Broncoscopia – GRUTÓRAX, em João Pessoa (PB), apresentando 

nódulo pulmonar subsólido em vidro fosco.  O estudo permitiu a aproximação de três grandes 

áreas da medicina: Cirurgia Torácica, Radiologia e a Oncologia, enaltecendo a importância de 

um conhecimento médico capaz de correlacionar as diferentes especialidades e suas respectivas 

manifestações clínicas e imagiológicas numa mesma patologia, impedindo um desfecho 

devastador para o doente.  

 

Palavras–chave: Nódulo Pulmonar Solitário. Câncer. Cirurgia Torácica. 

  



                                                              ABSTRACT 

 

Solitary pulmonary nodules (SPN) are defined as lesions less than or equal to three centimeters, 

surrounded by lung parenchyma, excluding adjacent changes such as atelectasis and pleural 

effusion. It is a frequently incidental finding and has numerous etiological causes, although the 

main concern is cancer. It is classified into solid and subsolid PSNs, the latter being divided 

into partially solid and, more rarely, ground-glass nodules. This study aims to report a case of 

approach to a solitary pulmonary nodule, focusing on the classification subsolid ground-glass, 

describing the importance of monitoring with imaging examinations at intervals established by 

the International Society of Thoracic Radiology, highlighting morphological and clinical 

aspects of the lesion in order to propose a curative surgical intervention. This is a descriptive, 

narrative and reflective study, of the case report type, with retrospective information obtained 

through medical records, during the month of May 2021. The sample is represented by a female 

patient, 57 years old , accompanied by the private thoracic surgery clinic, the Thoracic Surgery 

and Bronchoscopy Group - GRUTÓRAX, in João Pessoa (PB), presenting a pulmonary nodule 

ground in ground glass. The study allowed the approximation of three major areas of medicine: 

Thoracic Surgery, Radiology and Oncology, highlighting the importance of medical knowledge 

capable of correlating the different specialties and their respective clinical and imaging 

manifestations in the same pathology, preventing a devastating outcome for the patient.  

 

Keywords: Solitary Pulmonary Nodule. Cancer. Thoracic Surgery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APRESENTAÇÃO 

 

  O presente Trabalho de Conclusão de Curso será apresentado sob forma de Artigo 

Científico. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

O nódulo pulmonar solitário (NPS) é definido como uma imagem radiológica de 

densidade aumentada, em geral esférica, com diâmetros menor ou igual a 3 centímetros, 

bem delimitada e cercada por parênquima pulmonar, excluindo-se linfonodo pulmonar, 

atelectasia, pneumonia obstrutiva ou derrame pleural. É um diagnóstico comum na prática 

médica, em que cerca de 150.000 nódulos são identificados, a cada ano, só nos Estados 

Unidos, sendo 90% dos achados radiológicos incidentais (GABRIELLI et al., 2018). 

 Embora o câncer seja normalmente a principal preocupação, o NPS apresenta 

muitas causas etiológicas não malignas. Algumas variações estão associadas à idade e aos 

fatores de risco de cada paciente. Os granulomas, por exemplo, se apresentam como uma 

das principais causas benignas desse achado radiológico, sendo muito comuns em 

pacientes com menos de 35 anos, enquanto que as infecções fúngicas, como a 

histoplasmose, acometem geralmente indivíduos expostos à fatores de risco ocupacionais 

(BUENO, LANDERAS, CHUNG, 2018). 

A clínica no paciente com NPS também é variável, podendo ser um paciente 

assintomático ou, em alguns casos, com queixas respiratórias mais avançadas. Logo, os 

dados da história são indispensáveis na decisão da conduta pois interfere na probabilidade 

desse nódulo ser uma neoplasia. Além disso, vale ressaltar que a presença de sintomas 

sugestivos de possível metástase implica necessariamente em investigação dirigida à 

queixa clínica individual como, por exemplo, Tomografia Computadorizada (TC) de 

crânio se cefaléia ou déficit motor; cintilografia óssea se dor óssea e USG se icterícia ou 

ascite (SANTANA; HO; TAKAGAKI, 2010). 

O grande desafio diagnóstico na avaliação de paciente com nódulo pulmonar 

solitário é estabelecer com segurança se o nódulo é maligno ou benigno, onde o risco para 

malignidade pode chegar, em média, até a 12%. É por isso que a abordagem em um 

paciente com essa patologia deve se basear em uma estimativa de probabilidade de ter 

um câncer, seguida de um acompanhamento periódico com exames de imagens 

modernos, como a TC dinâmica ou, em alguns casos, o uso da TC com emissão de 

pósitrons (PET) e, até mesmo, a biópsia com agulha guiada por TC (SILVA et al., 2009). 

Morfologicamente, o NPS pode ser classificado em sólido ou semissólido, sendo 

este último subdividido em nódulo vidro fosco, que não apresenta componente sólido, e 

nódulo parcialmente sólido. As Diretrizes da Sociedade Internacional de Radiologia 

Torácica – The Fleishcner Society Guidelines - para  abordagem de nódulos sólidos foram 
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 publicadas em 2013 enquanto que, para os nódulos subsólidos, foram publicadas em 

2017. Desde então, foram disponibilizadas novas informações, permitindo revisões nas 

diretrizes para que houvesse um manejo mais atualizado sobre esses achados 

(MACMAHON et al., 2017). 

Diferentes neoplasias podem coexistir ou se desenvolver a partir de nódulos 

classificados em vidro fosco, e a mais frequente delas é o adenocarcinoma in situ ou 

adenocarcinoma minimamente invasivo. De maneira geral, são lesões de crescimento 

indolente com menor risco de invasão quando comparada às lesões sólidas. Entretanto, o 

acompanhamento periódico com TC de contraste é mandatório nos achados maiores que 

5 milímetros, objetivando confirmar ou não a persistência dessas lesões, e então, 

prosseguir com a implementação de novas condutas (KAKINUMA et al., 2015). 

O tratamento dos NPS comumente baseia-se na probabilidade de malignidade de 

tal lesão. Se a presunção de doença maligna for concebível, o acompanhamento deve ser 

indicado, de acordo com o achado radiológico. De maneira geral, recomenda-se o 

monitoramento com seguimento clínico entre o 6º e o 12º mês e, então, anualmente, 

durante 5 anos. Se a lesão não crescer nesse período, provavelmente é benigna. Porém, 

quando o câncer é a causa mais provável ou quando as causas não malignas são pouco 

prováveis, os pacientes devem ser submetidos à ressecção, a não ser que a cirurgia esteja 

contraindicada em razão de baixa função pulmonar, comorbidades ou recusa do 

consentimento (SKOURAS; TANNER; SILVESTRI, 2013). 

Convém lembrar ainda que, com o advento da pandemia do COVID-19 no ano de 

2020, o número de achados incidentais de Nódulos Pulmonares Solitários, sobretudo os 

de apresentação subsólida com aspecto vidro fosco, aumentaram significativamente. Esse 

fato deve-se à realização em massa dos exames de imagem de tórax, seja radiografia ou 

tomografia, que passaram a fazer parte da investigação diagnóstica da nova doença, 

principalmente em lugares onde os testes laboratoriais não estão disponíveis ou demoram 

a apresentar resultados. Tal dado corrobora ainda mais com a necessidade iminente em 

saber conduzir corretamente essas patologias (RICHARDS et al., 2020). 

A partir do relato de um caso de nódulo pulmonar solitário do tipo subsólido, 

pretende-se chamar a atenção para a importância do acompanhamento destes pacientes, 

que se estende desde o momento da constatação do achado radiológico até a decisão de 

uma conduta definitiva para seu caso, seja expectante ou cirúrgica. Detectar e intervir 

corretamente nos casos de alto grau de suspeição clínica, além de não expor os pacientes 
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 à procedimentos invasivos e exames desnecessários, é papel fundamental na competência 

do profissional médico, objetivando o bem estar de seu doente. 
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 2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Relatar um caso de manejo de nódulo pulmonar solitário, com ênfase na 

abordagem da classificação subsólido em vidro fosco. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Descrever a importância do acompanhamento com exames de imagem, em 

intervalos pré-estabelecidos e atualizados pela Sociedade Internacional de Radiologia 

Torácica - Fleischner Society Guidelines - levando em consideração o aspecto radiológico 

da lesão bem como a clínica do paciente, além de evidenciar a implementação de uma 

intervenção cirúrgica em tempo adequado, visando impedir a progressão de tal achado.  
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 3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Caracterização do estudo 

 

Estudo observacional descritivo de caráter narrativo e reflexivo, do tipo relato de 

caso, que tem por finalidade relatar um caso de nódulo pulmonar solitário subsólido em 

vidro fosco. Para a concretização deste trabalho, foram utilizadas informações 

retrospectivas obtidas por meio do prontuário médico e exames prévios do paciente em 

questão. 

 

3.2 Local e Período do estudo  

 

O estudo foi realizado na clínica GRUTÓRAX – Grupo de Cirurgia Torácica e 

Broncoscopia, em João Pessoa (PB), no período de maio a junho de 2021. 

 

3.3 População e amostra do estudo 

 

A amostra deste trabalho foi de prontuário de uma paciente do sexo feminino, 57 

anos, que se apresentou com tosse seca, dor torácica e dispnéia há 6 meses. 

 

3.4 Critérios de inclusão 

 

Foi incluído no estudo uma paciente de 57 anos, que chega ao consultório do 

Grupo de Cirurgia Torácica e Broncoscopia apresentando tosse seca, dispnéia e dor 

ventilatório-dependente com irradiação para a região infra axilar, trazendo uma TC de 

tórax evidenciando um nódulo pulmonar solitário em vidro fosco em lobo superior direito 

(LSD). 

 

3.5 Instrumento de Coleta de Dados 

 

Os dados foram coletados a partir da análise do prontuário médico e exames 

complementares do paciente em questão.  

 

3.6 Procedimentos de Coleta de Dados  

 

A anamnese, os exames laboratoriais e os exames de imagem foram coletados no 

período de maio a junho de 2021, de forma remota, através de prontuário médico e exames 
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 complementares realizados na clínica GRUTÓRAX - Grupo de Cirurgia Torácica e 

Broncoscopia.  

 

3.7 Análise dos Dados  

 

O conteúdo extraído através do prontuário médico e exames complementares, foi 

analisado no período de maio a junho de 2021, e descrito na forma de texto corrido. 

 

3.8 Aspectos Éticos  

 

Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sediado no 

Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ), previamente a divulgação de qualquer 

informação em meio científico. Para autorização do estudo, foram empregados o 

prontuário médico e os exames complementares do paciente. 

 Para a obtenção de dados do participante de pesquisa e autorização do estudo, 

nesse caso, não fez-se necessário o preenchimento do TCLE pelo participante de 

pesquisa, como previsto no item IV.8, que refere-se aos casos em que seja inviável a 

obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em decorrência da pesquisa 

que terá seu caso relatado, apresentar caráter retrospectivo, por se tratar de levantamento 

de dados apenas acessando o prontuário e exames prévios, pois o paciente não está sendo 

mais acompanhado na Clínica de Broncoscopia e Cirurgia Torácica - GRUTÓRAX, os 

quais serão mantidos em sigilo, como justificado no Apêndice A. 
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 4 DESCRIÇÃO DO RELATO  

 

          Paciente sexo feminino, 57 anos, branca, divorciada, vendedora, natural de Recife 

e procedente de João Pessoa, queixando-se de precordialgia e tosse seca, principalmente 

à noite, há 1 ano. Procura a emergência de um hospital na capital paraibana referindo 

aumento na intensidade dos sintomas nos últimos meses, associado à dispnéia aos 

moderados esforços, como subir escadas. Nega febre, hipertensão , diabetes e história de 

câncer em antecedentes familiares. Faz uso de Gabapentina (300 mg/dia) para tratamento 

de radiculopatia (cervicobraquialgia E) há 03 anos. Tabagista por 05 anos, fumando 10 

cigarros por dia (2,5 anos-maço), cessando gradativamente após início dos sintomas; sem 

outras comorbidades. Foi atendida por um médico plantonista, que optou por internar a 

paciente e proceder com a investigação do quadro através de exames. Dentre eles, o único 

que evidenciou alteração foi uma Tomografia computadorizada (TC) de tórax a qual 

revelou presença de nódulo pulmonar solitário (NPS) não calcificado, com atenuação em 

vidro fosco, de limites parcialmente indefinidos e com contornos irregulares no segmento 

posterior do lobo superior do pulmão direito. Por se tratar de uma nodulação atípica, 

julgou necessário encaminhar a paciente para avaliação da cirurgia torácica assim que a 

mesma recebesse a alta hospitalar. 

              A paciente procurou a clínica de cirurgia torácica após uma semana do 

atendimento emergencial, onde foi atendida por um especialista que realizou anamnese e 

exame físico direcionado. Ao exame físico: tórax atípico, eupneica, sem esforço 

respiratório, expansibilidade preservada bilateralmente e presença de som claro pulmonar 

timpânico à percussão e murmúrio vesicular universalmente audível sem ruídos 

adventícios. O cirurgião solicitou que uma nova TC de tórax fosse realizada após 03 

meses daquele atendimento, buscando avaliar evolução da lesão.  

               Após aproximadamente cinco meses da primeira consulta com o cirurgião 

torácico, a paciente retorna à clínica para mostrar os exames solicitados pelo médico, que 

constatou um crescimento significativo do nódulo avaliado anteriormente. Foram 

solicitados, portanto, exames de espirometria, risco cirúrgico e TC por emissão de 

pósitrons (PET-CT) considerando a necessidade de uma intervenção cirúrgica para o 

quadro. 
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 Quadro 1 - Exames 

              Exames                Data              Resultado 

 

 

 

 

Tomografia 

Computadorizada de 

Tórax 

  

             

 

 

             20/01/2020 

     (exame realizado no 

atendimento da urgência) 

Pequeno nódulo pulmonar 

não calcificado, com 

atenuação em vidro fosco, 

de limites parcialmente 

indefinidos e com 

contornos irregulares, 

localizado no segmento 

posterior do lobo superior 

pulmonar direito, medindo 

15,8 x 9,8 mm, 

incaracterístico. 

   

 

 

Tomografia 

Computadorizada de 

Tórax 

             

       

27/05/2020 

(exame solicitado pelo 

especialista em 1ª 

consulta) 

Nódulo pulmonar em 

vidro fosco no segmento 

posterior do lobo superior 

do pulmão direito, de 

limites imprecisos, 

contornos irregulares e 

medindo cerca de 1,9 x 1,2 

cm. 

 

 

 

PET-CT do crânio ao terço 

proximal do fêmur 

             

 

 

           12/07/2020 

Hipermetabolismo 

glicolítico no nódulo 

subsólido, espiculado, no 

segmento posterior do 

lobo superior direito, 

medindo 19 x 15 mm 

(SUV 1,1). 

          

 

     

            Espirometria  

          

 

 

           20/07/2020 

- Manobras com condições 

técnicas aceitáveis. 

- Distúrbio ventilatório 

obstrutivo em grau leve. 

- Ausência de variação 

significativa após BD. 

             

              Cirurgia 

  

            

           23/10/2020 

                    

                     -  
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  Quadro 2 - Exames 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Por motivos de suspensão das cirurgias eletivas devido à pandemia do COVID-

19, a paciente  foi submetida ao procedimento de Videotoracoscopia apenas em outubro 

do mesmo ano. A técnica de agulhamento com auxílio da radiointervenção foi realizada 

minutos antes da paciente ir para o bloco cirúrgico, com o objetivo de demarcar o local 

onde encontra-se a lesão e facilitar a exploração do cirurgião no intraoperatório. 

              A ressecção foi realizada por meio de segmentectomia da região onde se 

encontrava o nódulo e a peça cirúrgica enviada para biópsia de congelamento cujo 

resultado evidenciou adenocarcinoma. Logo em seguida, a paciente foi submetida à 

lobectomia para estabelecer margem de segurança e garantir que não restaria resquícios 

de material neoplásico naquela região. Não houve intercorrências no transoperatório. 

              No pós operatório, a paciente se queixou de leves dores em região de incisão 

cirúrgica, que foram rapidamente controladas com analgesia endovenosa. Após três dias 

de internação, recebeu alta para casa com orientações gerais de repouso, medicamentos 

para controle de queixas álgicas e retorno em 30 dias para reavaliação. A mesma não 

necessitou de tratamento complementar com quimioterapia tendo em vista a abordagem 

precoce propiciada pela cirurgia. 

 

 

 

ANATOMOPATOLÓGICO: (26/10/2020) 

- Segmento pulmonar: adenocarcinoma infiltrando tecido pulmonar, com padrão 

morfológico acinar (70%) e lepídico (30%), bem diferenciado, sem invasão 

angiolinfática, pleural visceral e estadiamento patológico pT1b e pN0. 

*Nota: recomenda-se estudo imuno-histoquímico para definição do sítio primário 

desta neoplasia. 

 

IMUNO-HISTOQUÍMICO: (16/11/2020) 

-Segmento pulmonar: TTF-1 (8G7G3/1) positivo; CK7 (SP52) positivo; CK20 (SP33) 

negativo. 

-Conclusão: os aspectos morfológicos, associados aos achados imuno-histoquímicos , 

são consistentes com Adenocarcinoma primário de pulmão. 



 17 

  

5 DISCUSSÃO 

 

           O nódulo pulmonar solitário (NPS) é tradicionalmente definido como uma 

opacidade relativamente esférica, menor ou igual a 3 cm, circundada pelo parênquima 

pulmonar. Não deve haver nenhuma anomalia associada, incluindo atelectasia ou 

adenopatia hilar. Esta definição está baseada predominantemente em informações obtidas 

em exames de imagem, como Radiografia ou Tomografia de Tórax e, a maioria dos 

achados, são incidentais (LEAL, 2016). 

           As causas de um NPS podem ser categorizadas como benignas ou malignas. 

Aproximadamente 90% dos nódulos com menos de dois cm de diâmetro são benignos e 

podem apresentar uma grande variedade de causas. Dentre elas, destacam-se os 

granulomas infecciosos, representados pela tuberculose, histoplasmose e outras infecções 

fúngicas; os granulomas não infecciosos e os harmatomas (BUENO, LANDERAS, 

CHUNG, 2018). Entre os de causa maligna, o adenocarcinoma e o carcinoma 

epidermóide compreendem a maioria dos casos, sendo o primeiro ligeiramente mais 

comum. (SILVA et al., 2009). O caso aqui relatado retrata uma paciente com 

adenocarcinoma de pulmão, apresentando um achado menor que dois cm de diâmetro, o 

que é incomum para um subtipo histológico maligno do ponto de vista dimensional.  

             A faixa etária de acometimento varia, geralmente, entre 51 e 70 anos e a 

população feminina apresenta um percentual de 17,6% maior que a masculina em 

incidência, como mostra Mosmann, em 2016, em um estudo observacional retrospectivo 

de 1.250 prontuários de pacientes com diagnóstico de nódulo pulmonar. Além disso, 

verificou-se predomínio da distribuição dos nódulos em lobos superiores em detrimento 

de outras localidades no pulmão (MOSMANN et al., 2016). No caso discutido, a paciente 

é do sexo feminino, sendo este o gênero mais acometido, e apresenta achado nodular em 

região posterior de lobo superior direito, localidade de maior incidência da lesão. 

  No que se refere à sintomatologia, os pacientes com diagnóstico de NPS podem 

apresentar uma clínica inespecífica variando de indivíduos assintomáticos, na maioria dos 

casos, até àqueles cuja queixa respiratória é mais avançada, como no caso da paciente 

relatado em questão. Vale salientar que a ausência de manifestações clínicas é um dos 

principais responsáveis por justificar o porquê que o diagnóstico dessa patologia é, em 

grande parte, incidental (SANTANA; HO; TAKAGAKI, 2010).  
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     A insegurança na abordagem dos NPS incidentais tem gerado exames 

desnecessários, com aumento da radiação aos pacientes e do custo da assistência médica. 

Como tal radiação, ainda que relativamente baixa, tem um risco por si só de causar câncer, 

a Sociedade Internacional de Radiologia Torácica - Fleischner Society – com o objetivo 

de orientar o manejo,  publicou em 2017 uma revisão dos guidelines,  que recomendam 

uma abordagem menos agressiva para os pequenos nódulos incidentais (MACMAHON 

et al., 2017).  Tal abordagem pôde ser evidenciada no contexto da paciente do relato em 

discussão visto que, em apenas dois exames de imagem, foi possível determinar o 

desfecho de seu caso, reafirmando a superfluidade dos exames em excesso. 

                Outro fator de relevância abordado pela nova diretriz da Sociedade 

Internacional de Radiologia Torácica é a recomendação para que os médicos classifiquem 

o risco de acordo com as categorias propostas pelo American College of Chest Physicians 

(ACCP), em que: baixo risco são aqueles que apresentam chance estimada de câncer 

menor do que 5% e são representados pelos indivíduos jovens, não fumantes e com 

achados radiológicos de margens regulares. Indivíduos de alto risco incluem os grupos 

com chances intermediária (risco entre 5-65%) e alta (maior que 65%) de neoplasia, além 

de pacientes idosos, grandes fumantes, com achados radiológicos irregulares ou 

espiculados e em lobos superiores (MACMAHON et al., 2017), justificando a inclusão 

da paciente, cujo caso está sendo discutido, nesta última classificação.  

                Paralelamente a identificação do risco, outro fator de extrema relevância é a 

classificação dos nódulos em dois grupos: nódulos sólidos e subsólidos. Este último 

incluem os nódulos em vidro fosco, achado apresentado pela paciente em questão; e os 

achados com componente sólido. Esta divisão permite a condução dos NPS de maneira 

efetiva, impedindo que achados de natureza benigna sejam expostos à intervenções 

desnecessárias ou que lesões malignas sejam negligenciadas. Um levantamento realizado 

nos Estados Unidos identificou que entre 2006 e 2012 cerca de 4,8 milhões de pessoas 

realizaram pelo menos uma TC de tórax, tendo sido identificados mais de 1,5 milhões de 

nódulos. E desses, cerca de um terço tiveram diagnóstico de câncer de pulmão nos dois 

anos subsequentes (GOULD et al. 2015).  

                 A opacidade pulmonar em vidro fosco, também conhecida como Ground Glass 

Opacity (GGO), está se tornando um importante dilema clínico, pois seu diagnóstico na 

prática médica tem aumentado, de maneira considerável, nos últimos anos. A incidência 

de câncer com origem nesse achado foi relatada em até 63% no mundo, e a neoplasia 

mais comum que se manifesta com essas características na TC é o adenocarcinoma in 
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 situ, também conhecido como adenocarcinoma minimamente invasivo (KIM et al., 2020). 

No caso em discussão, a paciente apresenta um achado de nódulo pulmonar em vidro 

fosco cuja biópsia constatou adenocarcinoma in situ. 

                  A classificação do GGO para fins de acompanhamento baseia-se no tamanho 

do nódulo e se assemelha, em alguns aspectos, à condução dos nódulos parcialmente 

sólidos para a avaliação do risco morfológico. Porém, nos casos de achado em vidro fosco 

sugere-se que seja seguido com exames de TC repetidos em menor frequência e por 

períodos mais longos de tempo, devido ao crescimento lento ou inexistente desses 

nódulos, quando comparados aos nódulos sólidos. As recomendações sugerem que sejam 

categorizados em menores ou iguais a 6 mm e maiores que 6 mm (MIGLIORE et al., 

2018). 

                As novas atualizações da Sociedade Internacional de Radiologia Torácica 

afirma que, os nódulos ≤ 6 mm não necessitam de nenhum acompanhamento visto que há 

uma baixa prevalência de nódulos com risco de malignidade nessas dimensões. No 

entanto, isso não impede o acompanhamento em pacientes selecionados, que apresentem 

morfologia suspeita ou alto risco devido a comorbidades. Este item foi ligeiramente 

modificado em relação à recomendação anterior, que oferecia uma opção de 

acompanhamento entre 2 e 4 anos para os indivíduos selecionados (COPELAND; 

ISLAM, 2018); 

                Já os nódulos > 6 mm, uma TC entre 6 e 12 meses deve ser obtida para 

confirmar a persistência e, em seguida, outro exame a cada 2 anos até a marca de 5 anos. 

Neste momento, médico e paciente podem parar de seguir o nódulo, assumindo 

benignidade e estabilidade (MACMAHON et al., 2017).  A Tomografia 

Computadorizada por Emissão de Pósitrons (PET-CT) também pode se tornar uma 

indicação, principalmente quando se trata de nódulos sólidos > 8 mm, segundo Mourato. 

À medida que esses nódulos se tornam maiores e sua morfologia mais distinta, o manejo, 

seja por alternativas invasivas ou não, deve ser fortemente influenciado pela aparência do 

nódulo, e não apenas pelo tamanho (MOURATO et al., 2020). 

                 No caso aqui descrito, a paciente foi orientada a repetir o exame de imagem 

em um intervalo de apenas 3 meses, tendo em vista os aspectos apresentados pela lesão, 

que se caracterizavam por limites parcialmente indefinidos e com contornos irregulares, 

medindo 15,8 x 9,8 mm. Além disso, foi lançado mão do exame de PET-CT cuja 

finalidade foi de fornecer informações funcionais ainda mais fidedignas sobre o nódulo 

estudado. 
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                 A biópsia é recomendada antes da ressecção pela maioria dos cirurgiões, 

embora alguns prefiram a ressecção cirúrgica direta. Tal ideia se apoia com base na alta 

correlação entre o achado da TC e a histopatologia, além da simplicidade e baixa 

invasividade da Video-assisted thorascopic surgery (VATS) na remoção de um GGO. No 

entanto, parece adequado ter histologia antes da cirurgia para organizar o melhor 

tratamento para o doente (PEDERSEN et al., 2016). No caso em discussão, a paciente foi  

submetida à biópsia por congelamento cujo resultado evidenciou adenocarcinoma. Logo 

em seguida, foi realizada ressecção cirúrgica por lobectomia através da 

videotoracoscopia. 

                 A ressecção diagnóstica por VATS é o procedimento de escolha para os 

pacientes com NPS de alto risco de malignidade ou de risco intermediário cuja biópsia 

não cirúrgica foi incapaz de diagnosticar a lesão. Esta técnica além de garantir menor 

invasividade, permite a redução do tempo de internação do paciente, otimiza resultado 

estético e propicia um melhor controle álgico no pós operatório imediato (MAGLIORE, 

2016).  

                  No caso discutido, a paciente recebeu intervenção cirúrgica pela VATS. 

Houveram queixas álgicas leves, que foram rapidamente solucionadas com a 

administração de analgésicos via endovenosa. Ademais, a mesma apresentou condições 

de alta hospitalar já no 3º dia de pós operatório, reafirmando com a literatura mundial 

quanto aos benefícios desta modalidade de procedimento, tanto no aspecto paliativo 

quanto curativo, quando realizado em indicações adequadas.  
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 6 CONCLUSÃO 

                  

               O presente estudo, ao relatar um caso de nódulo pulmonar subsólido em vidro 

fosco, permitiu a aproximação de três grandes áreas da medicina: a cirurgia torácica, a 

radiologia e a oncologia. Isto permite enaltecer a importância de um conhecimento 

médico amplo, capaz de correlacionar as diferentes especialidades e suas respectivas 

manifestações clínicas e imagiológicas numa mesma patologia.  

                A utilização das diretrizes internacionais da Sociedade de Radiologia Torácica 

para manejo de nódulos pulmonares solitários e suas diferentes formas de apresentação 

permitiu, ao presente estudo, evidenciar a necessidade de efetivar, na prática médica, o 

acompanhamento desses achados em intervalos previamente estabelecidos por esses 

guidelines, porém sem desconsiderar os aspectos clínicos e morfológicos da lesão em 

detrimento de sua natureza ou tamanho.  

                Por fim, esse trabalho torna notável a importância da intervenção cirúrgica 

precoce nos achados de alto grau de suspeição clínica, sobretudo, na tentativa de impedir 

o progresso da lesão e garantir a cura para o paciente. 
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 APÊNDICE A – SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DO TCLE 

 

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DO TCLE BASEADO NAS 

DIRETRIZES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO DO CNS Nº466/2012 

 

 

Eu, Vinícius Costa Calado, solicito a dispensa da aplicação do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, do projeto de pesquisa intitulado Abordagem de Nódulo Pulmonar 

Subsólido: Relato de caso, em decorrência da pesquisa que terá seu caso relatado, 

apresentar caráter retrospectivo, por se tratar de levantamento de dados apenas acessando 

o prontuário e exames prévios, pois o paciente não está sendo mais acompanhado na 

Clínica de Broncoscopia e Cirurgia Torácica - GRUTÓRAX, os quais serão mantidos em 

sigilo, tomando como base nas Diretrizes contidas na resolução do CNS Nº466/2012, item 

IV.8, que refere-se aos casos em que seja inviável a obtenção do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, quando a dispensa do TCLE deve ser justificadamente solicitada pelo 

pesquisador responsável ao Sistema CEP/CONEP, para apreciação, sem prejuízo do 

posterior processo de esclarecimento. 

 

Declaro que o acesso aos dados registrados em prontuários de pacientes ou em base de 

dados para fins de pesquisa científica, será feito somente após aprovação do Projeto de 

Pesquisa pelo Comitê de Ética.  

 

 

João Pessoa, ____ de _______ de 2021 

 

 

                                            _________________________________ 

                                              Assinatura do pesquisador responsável 
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 APÊNDICE B - TERMO DE COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

 

         Eu, DAVID PAES DE LIMA, médico da clínica Grupo de Broncoscopia e Cirurgia 

Torácica - GRUTÓRAX, pesquisador do projeto ABORDAGEM DE NÓDULO 

PULMONAR SUBSÓLIDO: RELATO DE CASO, comprometo-me a observar e 

cumprir as normas da resolução 466/2012 do CNS em todas as fases da pesquisa.         

 

João Pessoa, ___ de _______ de 2021. 

 

 

                                       ___________________________________ 

                                           Assinatura do pesquisador responsável 
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 APÊNDICE C – CARTA DE ANUÊNCIA 

 

O GRUTÓRAX – Grupo de Cirurgia Torácica e Broncoscopia – está de acordo com 

a execução do projeto ABORDAGEM DE NÓDULO PULMONAR SUBSÓLIDO: 

RELATO DE CASO, coordenado pelo pesquisador David Paes de Lima, desenvolvido 

em conjunto com o estudante Vinícius Costa Calado, e assume o compromisso de apoiar 

o desenvolvimento da referida pesquisa nesta Instituição durante a realização da mesma. 

Declaramos conhecer e cumprir as Resoluções Ética Brasileiras, em especial a Resolução 

466/2012 do CNS. Esta instituição está ciente de suas co-responsabilidades como 

instituição co-participante do presente projeto de pesquisa, e de seu compromisso no 

resguardo da segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de 

infra-estrutura necessária para garantia de tal segurança e bem-estar. 

 

  João Pessoa, ___ de ______ de 2021 

                           

                                     ______________________________________ 

                                          Coordenador geral da clínica GRUTORAX 
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