
3ª Aula Prática 



Sumário 

• Opacidade Nodular Única / Nódulo Pulmonar 

Solitário 

 

• Opacidades em toalha 

– Por redução do componente aéreo: 

Colapso 

– Patologia pleural (derrame) 

 

 



• Opacidade nodular pulmonar única: 

– Arredondada  

– Circunscrita  

– Rodeada por parênquima normal 

– ≤ 3 cm (> 3 cm  massa) 

 

• Causas mais frequentes: 

– Tumores benignos e malignos 

– Processos inflamatórios / infecciosos ( tuberculoma; 

abcesso) 

– Quistos (parasitário; broncogénico) 

 

Nódulo Pulmonar Solitário 



Características do NPS 

• Tamanho 

• Contornos 

• Densidade 

• Calcificações 

• Taxa de crescimento 

Importantes para DD – benigno vs maligno 



Nódulo Pulmonar Solitário 
 

• Importantes para DD – benigno vs maligno 

 

– Taxa de crescimento/Tempo de duplicação  

• Estabilidade temporal 

  ≈ há 2 anos → ++ benigno 

•  Tp de duplicação: 30-400 dias  ++maligno 

 

– Dimensões:  

• Qt >  > prob. malignidade (< 1 cm – baixa; 1-2 cm; intermédia; 

>2 cm – alta) 

 

Comparação com 

exames anteriores!! 



– Limites e Contornos 

• Bem / Mal definidos (++ maligno) 

• Regulares / Irregulares (espiculados → ++ 

maligno) 

 

– Estrutura  (densidade; calcificações) 

• Homogéna / Heterogénea  

– calcif centrais ou difusa → benigno;  

– excêntricas e englobadas → maligno 

 

– Sinal cauda pleural ++ maligno 

• Opacidade linear que se estende desde a periferia de 

NP até à pleura visceral 

 

Nódulo Pulmonar Solitário 



Calcificação em “pipoca” vs 

excêntrica 

 



 



Limitações 

• Uma opacidade nodular única nem 

sempre é um NPS!!!! 

 

– Lesão dos tecidos moles 

– Calo ósseo de antiga fractura costal 

– Derrame loculado nas cisuras 

.......... 



Nódulo pulmonar solitário 

Características benignas 

 



Nódulo pulmonar solitário 

Carcinoma pulmonar 



Nódulo pulmonar solitário 

Carcinoma pulmão 

• Massa com 6 cm, contornos 

irregulares e espiculados, 

heterogéneo e com baixa 

densidade radiológica no 

andar médio CP direito  

 



Nódulo pulmonar solitário 

Cavitação                    
• Tanto os NPS benignos como malignos podem cavitar 

• NPS cavitados com parede irregular mais espessa que 
15mm tendem a ser malignos  

• NPS cavitados benignos habitualmente têm parede 
regular e fina 

– 95% das lesões cavitadas com parede < 5mm são 
benignas 



Cavitação 

Bolha 
Neo cavitada 



Nódulo pulmonar solitário 

Cavitação 
• Macronódulo no andar médio do CP 

esquerdo heterogéneo por 

cavitação com parede espessa e 

nível HA; limites mal definidos 

 

 

Maligno 

• Parede espessa > 15 mm 

• Cavitação excêntrica 

 

Benigno 

• Parede < 5mm 

 



Work-up Nódulo pulmonar 

solitário 

1. Caracterização histológica 
1. BFO 

2. TAC 

3. Eco 

2. Estadiamento pré-operatório 
1. TAC 

2. PET-CT 

3. RM – mx cerebrais 

4. Cintigrafia – mx ósseas 



T4 – invasão da parede torácica 



T4 – invasão do mediastino 



T4 – Derrame pleural ou pericárdico maligno 



N adenopatias 



M metástases 



Opacidades em Toalha 

 

• Alterações do espaço aéreo (redução 

componente aéreo) 

– Consolidação 

– Colapso  

– (Derrame pleural) 

Sinais 

semiológicos ≠ 

 



Opacidades em Toalha 

Consolidação 

- Manutenção volume 

Colapso 

- Redução volume 

Derrame pleural 



Sinal da Silhueta 

• Permite 

localizar as 

alterações com 

base nas 

estruturas 

mediastínicas 

cujo contorno é 

apagado 

 



Consolidação pulmonar 

• Substituição do ar alveolar por material de densidade de tecidos 

moles 

– Causa + comum: pneumonia (segmentar, lobar, total) 

 

 Opacidade em toalha, extensa e de morfologia variável 

(pulmonar, lobar, segmentar, sem distribuição precisa) 

 Sinal da silhueta 

 Broncograma aéreo: bronquíolos de condução permeáveis 

 Respeita o limite das cisuras 



Consolidação 

 Consolidação pulmão 

esquerdo 

• Opacidade em toalha em 

toda a altura do campo 

pulmonar esquerdo 

fazendo sinal de silhueta 

com o mediastino e a 

hemicúpula esquerda 

 



Consolidação 



Consolidação 

Consolidação do LSD 

• Opacidade em toalha 

no andar médio CP 

direito, heterogénea 

com imagens lineares 

com densidade aérea 

na porção interna 

(broncograma aéreo); 

limite supero-interno 

mal definido e inferior 

horizontal e muito bem 

definido 



Consolidação 



Consolidação 

Consolidação segmentar 

do LSE 

• Opacidade em toalha no 

andar superior do CP 

esquerdo, heterogénea, 

com broncograma aéreo 

na porção mediana, de 

limites mal definidos 

 



Consolidação 



Consolidação 

Consolidação do LM 

• Opacidade em toalha de 

limites mal definidos, 

heterogénea, localizada 

no andar inferior do CP 

direito, que faz SS com o 

mediastino 



Consolidação 



Consolidação 

Consolidação do LSE  

• Opacidade em toalha 

discretamente heterogénea, com 

broncograma aéreo, nos andares 

superior, médio e inferior do CP 

esquerdo fazendo SS com o 

contorno esquerdo do mediastino 

e coração, que no perfil se 

projecta sobre o mediastino médio 

e anterior, tendo limite posterior 

bem definido 

• Sem SS arco aórtico ou aorta 

descendentes → Posteriores! 

 



Consolidação 



Consolidação 

Consolidação do LSD 

• Opacidade em toalha no 

vértice e andares superior e 

médio do CP direito com limite 

inferior bem definido, 

horizontal e fazendo SS com o 

mediastino; no perfil os limites 

posterior e inferior são bem 

definidos 

 



 



 



 



 



 



 



6 semanas depois 

 



Consolidação 



Atelectasia ou Colapso 

Traduz perda de volume por reabsorção do ar 

• Colapso obstrutivo  

– Devido a obstrução brônquica 

– Neoplasia brônquica (adultos) ou impactação de muco, corpo 
estranho (crianças) 

• Colapso compressivo 

– Preenchimento anómalo da cavidade pleural 

– Pneumotórax ou derrame pleural 

• Colapso fibroso ou cicatricial 

– Processos cicatriciais e fibrose pulmonar (destruição pulmonar) 

• Colapso adesivo  

– Distúrbios do surfactante pulmonar, com consequente 
alteração da tensão superficial e colapso alveolar (síndromes 
de dificuldade respiratória e TEP) 



Sinais radiológicos de 

colapso – Directos  
A perda de volume pulmonar origina sinais directos 

•Opacidade  em toalha (↑ densidade) 

– Por perda do ar alveolar 

•Deslocamento de vasos e brônquios 

– A perda de volume aproxima os rolos broncovasculares 



Sinais radiológicos de 

colapso – Indirectos  
Os mecanismos compensatórios resultam em sinais 
indirectos 

•Desvio de cisuras 

– Sinal + importante e seguro (grau de desvio ↔ grau de colapso) 

•Desvio do hilo 

– O hilo sobe no colapso LSs e desloca-se para baixo no colapso LIs 

•Desvio do mediastino 

– Colapso LIs → desvio cardíaco para o lado do colapso; colapso 
dos LSs → desvio da traqueia para o lado afectado 

•Elevação do hemidiafragma 

– ++ no colapso LIs 

•Estreitamento dos espaços inter-costais  

•Hiperinsuflação compensatória 



Sinais radiológicos de 

colapso 

 

• Sinal da Silhueta = Consolidações!!!  



* 

* 

1-2 cm 

Colapso  
Consolidação  



Colapsos 

Colapso pulmão esquerdo 
(neoplasia obstrutiva do 
brônquio principal esquerdo) 

• Opacidade em toalha homogénea 
do CP esquerdo, que faz SS com 
a hemicúpula esquerda e com o 
contorno mediastínico esquerdo, 
associada a sinais de perda de 
volume aéreo 

• - Desvio ipsilateral do mediastino 
(traqueia desviada para a 
esquerda) 

• - Retracção costal (diminuição da 
espessura dos espaços 
intercostais); 

• - Hiperinsuflação do pulmão 
direito contralateral. 

 





Colapsos 

Colapso cicatricial lobo superior 

esquerdo (pós radioterapia de 

neoplasia da mama operada) 

• Sinais de colapso 

• - Repuxamento da traqueia 

• - Subida do hilo esquerdo 

• - Subida da hemicúpula 

diafragmática esquerda 

• - Redução dos espaços 

intercostais 

• - Hiperinsuflação compensatória 

do pulmão restante 

  

 



Colapsos 

Colapso do lobo superior 

esquerdo  

• Opacidade em toalha homogénea 

no andar médio e superior do CP 

esquerdo fazendo SS com o 

mediastino inferior e que no perfil 

se projecta sobre o mediastino 

médio e anterior, tendo limite 

posterior bem definido 

• Sinais de redução de volume 

• - Ligeira redução dos espaços 

inter-costais 

• - Desvio anterior da metade 

superior da grande cisura 

esquerda 





 



 



 



 



Patologia pleural 

 

• Derrame pleural  

• Pneumotórax 

• Massas pleurais 

• Calcificações pleurais 



Derrame pleural 

• Pequeno volume: acumula-se na porção + 
dependente – seio costo-frénico posterior, 
posterior/ nos seios costo e cardiofrénicos 

• Grande volume 
– Opacidade em toalha homogénea 

– Limite superior côncavo 

– Sinal Silhueta 





Patologia pleural 

Derrame pleural livre bilateral 
(+ volumoso à direita) 

• Opaciadade em toalha do 
andar médio e inferior do 
hemitórax direito, de 
contorno superior côncavo, 
que faz sinal da silhueta com 
a hemicúpula diafragmática 
direita e o contorno 
mediastínico direito. Oclusão 
do seio costo-frénico 
esquerdo condicionada por 
opacidade em toalha de 
menores dimensões 



 



 





Patologia pleural 



Patologia pleural 

Derrame pleural direito 

• Opacidade em toalha homogénea, de 

limite superior bi-côncavo, que faz SS 

com a hemicúpula direita 

• Exercício: a) O doente encontra-se em 

ortostatismo ou em decúbito?   



Patologia pleural 

Derrame pleural direito 

• Opacidade em toalha homogénea, de 

limite superior bi-côncavo, que faz SS 

com a hemicúpula direita 

• Exercício: a) O doente encontra-se em 

ortostatismo ou em decúbito? Em 

ortostatismo, o derrame pleural tem 

um limite superior  côncavo.  

•   



Patologia pleural 

Derrame pleural direito 

• Opacidade em toalha homogénea, de 

limite superior bi-côncavo, que faz SS 

com a hemicúpula direita 

• Exercício: b) Porquê o limite superior é 

bi-côncavo?  

•   



Patologia pleural 

Derrame pleural direito 

• Opacidade em toalha homogénea, de 

limite superior bi-côncavo, que faz SS 

com a hemicúpula direita 

• Exercício: b) Porquê o limite superior é 

bi-côncavo? Porque se insinua na 

grande cisura. 

•   



Pneumotórax 

Ar livre no espaço pleural 

• Espontâneo 
– Ruptura de bolhas enfisematosas, ++ vértices de dts jovens 

longilíneos e do tipo asténico 

• Traumático 
– Fracturas costais 

• Iatrogénico 
– Punção saco pleural 

 

– Radiologia 

• Hipertransparência 

• Ausência de retículo nessa zona 

• Pneumotórax Hipertensivo 
– Desvio do mediastino para o lado contralateral 

RX Inspiração / Expiração 



Patologia pleural 



Patologia pleural 
Pneumotórax esquerdo 

• Hipertransparência com ausência 

de retículo pulmonar, na metade 

externa do hemitórax esquerdo, 

limitada por linha de maior 

densidade internamente à qual se 

observa retículo pulmonar. 

• Exercício: a) A que corresponde a 

linha densa que limita 

externamente a área com retículo 

pulmonar?  



Patologia pleural 
Pneumotórax esquerdo 

• Hipertransparência com ausência 

de retículo pulmonar, na metade 

externa do hemitórax esquerdo, 

limitada por linha de maior 

densidade internamente à qual se 

observa retículo pulmonar. 

• Exercício: a) A que corresponde a 

linha densa que limita 

externamente a área com retículo 

pulmonar? À pleura visceral 

esquerda.  



Patologia pleural 
Pneumotórax esquerdo 

• Hipertransparência com ausência 

de retículo pulmonar, na metade 

externa do hemitórax esquerdo, 

limitada por linha de maior 

densidade internamente à qual se 

observa retículo pulmonar. 

• Exercício: b) A que corresponde a 

zona ovalada, de maior densidade 

no andar médio do campo 

pulmonar esquerdo?  



Patologia pleural 
Pneumotórax esquerdo 

• Hipertransparência com ausência 

de retículo pulmonar, na metade 

externa do hemitórax esquerdo, 

limitada por linha de maior 

densidade internamente à qual se 

observa retículo pulmonar. 

• Exercício: b) A que corresponde a 

zona ovalada, de maior densidade 

no andar médio do campo 

pulmonar esquerdo? Ao hilo 

esquerdo + parte do lobo superior 

esquerdo e parte do lobo inferior 

esquerdo parcialmente 

colapsados e sobrepostos. 



 



Patologia pleural 



Patologia pleural 



Patologia pleural 

Pneumotórax hipertensivo esquerdo 

• Hipertransparência com ausência de 

retículo pulmonar, na metade externa 

do hemitórax esquerdo, limitada por 

linha de maior densidade internamente 

à qual se observa opacidade com 

morfologia triângular. Desvio do 

mediastino para o lado contralateral.  

• Exercício: a) A que corresponde a 

opacidade triangular bem delimitada 

externamente?  



Patologia pleural 

Pneumotórax hipertensivo esquerdo 

• Hipertransparência com ausência de 

retículo pulmonar, na metade externa 

do hemitórax esquerdo, limitada por 

linha de maior densidade internamente 

à qual se observa opacidade com 

morfologia triângular. Desvio do 

mediastino para o lado contralateral.  

• Exercício: a) A que corresponde a 

opacidade triangular bem delimitada 

externamente? Pulmão esquerdo 

colapsado + estruturas mediastínicas 

(coração).  



Patologia pleural 

Pneumotórax hipertensivo esquerdo 

• Hipertransparência com ausência de 

retículo pulmonar, na metade externa 

do hemitórax esquerdo, limitada por 

linha de maior densidade internamente 

à qual se observa opacidade com 

morfologia triângular. Desvio do 

mediastino para o lado contralateral.  

• Exercício: b) Qual a sua atitude 

perante este doente?  



Patologia pleural 

Pneumotórax hipertensivo esquerdo 

• Hipertransparência com ausência de 

retículo pulmonar, na metade externa 

do hemitórax esquerdo, limitada por 

linha de maior densidade internamente 

à qual se observa opacidade com 

morfologia triângular. Desvio do 

mediastino para o lado contralateral.  

• Exercício: b) Qual a sua atitude 

perante este doente? Drenagem 

imediata do pneumotórax, uma vez 

que este condiciona desvio do 

mediastino para o lado contra-lateral 

logo é hipertensivo e dificulta o retorno 

venoso às cavidades cardíacas.  



Patologia pleural 

Pneumotórax hipertensivo esquerdo 

• Hipertransparência com ausência de 

retículo pulmonar, na metade externa 

do hemitórax esquerdo, limitada por 

linha de maior densidade internamente 

à qual se observa opacidade com 

morfologia triângular. Desvio do 

mediastino para o lado contralateral.  

•      Exercício: c) Estamos perante que 

tipo de colapso pulmonar? 



Patologia pleural 

Pneumotórax hipertensivo esquerdo 

• Hipertransparência com ausência de 

retículo pulmonar, na metade externa 

do hemitórax esquerdo, limitada por 

linha de maior densidade internamente 

à qual se observa opacidade com 

morfologia triângular. Desvio do 

mediastino para o lado contralateral.  

•      Exercício: c) Estamos perante que 

tipo de colapso pulmonar? 

Compressivo. 




