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Recomendação  

 

Escolha não solicitar TC torácica de seguimento nos doentes de baixo risco e nódulos pulmonares 

sólidos com menos de 6 mm de diâmetro. 

Justificação  

 

A utilização cada vez mais alargada da TC torácica leva a que sejam frequentemente identificados nódulos pulmonares, 

os quais nem sempre têm relevância clínica. Nos casos dos nódulos mais pequenos, a orientação pode passar pelo controlo 

radiológico a intervalos variáveis. Existem recomendações internacionais que detalham quais os doentes em que deve ser 

realizado novo controlo e com que intervalo este deve ser realizado. A realização de controlos a doentes sem indicação ou 

a intervalos mais curtos que o recomendado pode levar a maior exposição a radiação ionizante e causar ansiedade 

associada à repetição do exame. 

 

A informação apresentada nesta recomendação tem um propósito informativo e não substitui uma consulta com um médico. Caso tenha 

alguma dúvida sobre o conteúdo desta recomendação e a sua aplicabilidade no seu caso particular, deve consultar o seu médico assistente. 
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