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Do ultrassom à cirurgia robótica: um guia prático para a abordagem 
oncológica do mediastino

From ultrasound to robotic surgery: a practical guide to oncological approach  
of the mediastinum
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Resumo
O mediastino pode ser sítio de diversas doenças. Entre elas, o câncer de pulmão e os tumores do 
mediastino são as indicações mais frequentes de biópsia ou de tratamento cirúrgico. Nas últimas duas 
décadas, o avanço das técnicas endoscópicas e videoassistidas ampliou o leque de opções de aborda-
gem diagnóstica e terapêutica. A avaliação mediastinal por métodos não invasivos inclui a tomografia 
computadorizada (TC), a ressonância nuclear magnética (RNM) e, eventualmente, a tomografia por 
emissão de pósitrons (PET-CT). A análise radiológica, em conjunto com a clínica, e a pertinente 
análise laboratorial determinam, quando necessário, o método invasivo a ser empregado. Os métodos 
minimamente invasivos incluem mediastinoscopia, punção transtorácica guiada por TC, cirurgia 
videoassistida (VATS), robótica (RVATS) e broncoscopia com ultrassom (EBUS). A utilização da VATS 
no mediastino obedece aos princípios preconizados para as ressecções pulmonares. A RVATS, de uso 
mais recente, permite visualização tridimensional das estruturas do mediastino e manuseio com 
instrumentos multiarticulados, que imitam o punho do cirurgião. A EBUS é um procedimento endos-
cópico útil à investigação diagnóstica das doenças mediastinais, com baixíssimos índices de complica-
ções descritos. Cada um dos métodos apresentados possui seu papel no diagnóstico e no tratamento 
das lesões do mediastino. A escolha final dependerá da avaliação individualizada de cada paciente, da 
disponibilidade dos equipamentos necessários e da experiência do médico com cada um deles. Este 
artigo apresenta um guia prático para o uso racional dessas técnicas.
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Recebido: 7/4/2015
Aprovado: 8/4/2015

Estudo realizado pelo Instituto Tórax – iTórax, Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP.

Correspondência: Ricardo Sales dos Santos – Av. Albert Einstein, 627/701, Consultório 216, 2o andar, Bloco A1 – Morumbi, São Paulo – SP, CEP 05652-900
E-mail: ricardo.santos@einstein.br, julianafranceschini@gmail.com



Do ultrassom à cirurgia robótica: um guia prático para a abordagem oncológica do mediastino

14 REV SBC - 2015 - VOL. 17 - N. 55 - 13-21

Introdução
A abordagem oncológica do mediastino representa mui-
tas vezes um significativo desafio técnico. A área confi-
nada, cercada de estruturas nobres, como coração, gran-
des vasos e vias aéreas, pode ser sítio de diversas doenças. 
Na oncologia, o câncer de pulmão e os diversos tumo-
res do mediastino representam necessidades frequentes 
de biópsia e/ou tratamento cirúrgico.1

A década de 1980 consagrou a mediastinoscopia 
como acesso seguro para o mediastino e como pa-
drão-ouro na abordagem pouco invasiva do compar-
timento paratraqueal. Com elevada acurácia (maior 
que 80%) e baixíssima morbimortalidade, o método 
está disponível e é seguro na maioria dos centros 
com equipes de cirurgia torácica atuantes.2 

Nas duas últimas décadas, entretanto, o avanço das 
técnicas endoscópicas e videoassistidas ampliou o le-
que de opções na abordagem do mediastino. Neste ar-
tigo, propõe-se um guia prático para o uso racional des-
sas técnicas, com detalhes adicionais sobre o método 
mais recente, a ecobroncoscopia (EBUS, do inglês, en-
dobronchial ultrasound).3 

De forma geral, tumores do mediastino que apre-
sentam critérios evidentes para a ressecção comple-
ta não devem ser previamente biopsiados. Esses cri-
térios incluem as características do tumor e a relação 
com as estruturas adjacentes. 

Uma forma simples e didática para entender 
esse conceito é a seguinte: quando for possível de-
senhar uma linha ao redor de todo o tumor, sem 
que ela toque outras estruturas mediastinais, de-
ve-se considerar a possibilidade de ressecção ci-
rúrgica como terapia inicial, em especial quando 
o tumor tem menos do que 7 cm.4 

Por outro lado, uma grande variedade de condi-
ções e de tipos histológicos, como o linfoma ou os 
tumores de células germinativas, não deve ter a ci-
rurgia como primeira opção. Portanto, entender as 
indicações, as formas de investigação e os métodos 
para abordagem cirúrgica é fundamental, tanto para 
o clínico geral quanto para o oncologista.

Os linfonodos mediastinais encontram-se, em sua 
maioria, ao redor da traqueia, do esôfago e dos brôn-
quios. Existem, todavia, cadeias linfonodais na região 
pré-vascular (próximas à janela aortopulmonar) e em 
cadeias mamárias que devem ser avaliadas contex-
tualmente. Portanto, as técnicas de biópsia ou a re-
moção cirúrgica dos linfonodos mediastinais devem 
considerar a abordagem endoscópica ou a dissecção 
dos planos próximos da traqueia e do esôfago.5 

Métodos não invasivos
A análise da TC (com contraste) permite a identi-
ficação precisa das estruturas próximas aos linfono-

Abstract
The mediastinum is a site of several diseases. Among these, lung cancer and mediastinal tumors are the 
most frequent indications of biopsy or surgical treatment. In the last two decades, the advances in 
endoscopic and video-assisted techniques expanded the range of options in the diagnosis and treatment 
of the mediastinal conditions. The mediastinal assessment by noninvasive methods includes computed 
tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI) and, occasionally, the positron emission tomogra-
phy (PET-CT). The radiological examination, along with the clinical and laboratory data, will determine 
when and which invasive method should be applied. Invasive methods include mediastinoscopy, trans-
thoracic needle biopsy, video-assisted thoracic surgery (VATS), robotics (RVATS) and bronchoscopy with 
ultrasound (EBUS). The use of VATS in the mediastinum follows the same principles adopted for lung 
resections. Furthermore, the robotic technology (RVATS), more recently utilized, allows three-dimensio-
nal view of the mediastinum structures and handling structures with multi-articulated instruments that 
mimic the surgeon’s wrist. The EBUS is an endoscopic procedure useful for diagnostic investigation of 
mediastinal diseases, with low rates of complications described. Each of these methods has its role in the 
diagnosis and treatment of mediastinal lesions. The final choice will depend on the individual assess-
ment of each patient, availability of the necessary equipment and level of experience of the physician on 
each of them. This paper presents a practical guide for the rational use of such techniques.
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dos e, assim, contribui na determinação do método 
invasivo a ser empregado; ou pode sugerir a realiza-
ção de outros métodos não invasivos, como RNM 
ou PET-CT. 

A RNM é indicada para maior detalhamento das 
estruturas adjacentes (coluna vertebral, coração) 
ou em caso de dúvida sobre a caracterização mor-
fológica da lesão (Figura 1). 

Quando a PET-CT é interpretada como de bai-
xa suspeita, o valor preditivo negativo é elevado (ao 
redor de 80 a 90%), mas cautela deve ser tomada 
com pequenos linfonodos, que podem não ser iden-
tificados pela PET-CT.7 

Em estudo com 100 pacientes candidatos à ci-
rurgia,8 foram submetidos à EBUS os casos consi-
derados N0, em avaliação por tomografia e PET-

-CT. Foram identificados pela EBUS 9 casos 
positivos, em um total de 10 que tiveram confirma-
ção de comprometimento linfonodal após cirurgia, 
demonstrando sensibilidade elevada para peque-
nos linfonodos não identificados por PET-CT. A in-
clusão da EBUS rotineiramente na investigação de 
pacientes candidatos à cirurgia, mesmo naqueles 
considerados N0, foi sugerida nesse estudo, e atual-
mente vem sendo investigada por diversos grupos 
de pesquisadores. 

Métodos invasivos
Mediastinoscopia

A mediastinoscopia, inicialmente descrita por Car-
lens em 1959,9 é um método de exploração e bióp-
sia do mediastino anterior que emprega instrumen-
to com visualização direta ou por vídeo. Para 
executar o procedimento, é necessário criar um es-
paço por dissecção romba na região cervical anterior, 
o que diferencia esse procedimento das demais en-
doscopias, que inspecionam espaços naturais. 

A mediastinoscopia contribui para o diagnóstico 
de doenças mediastinais e o estadiamento do cân-
cer de pulmão. Para sua realização segura, é funda-
mental o conhecimento da anatomia do mediastino, 
sobretudo das relações que os elementos anatômi-
cos guardam entre si, bem como da drenagem linfá-
tica dos pulmões e da localização precisa das cadeias 
de linfonodos mediastinais.

A mediastinoscopia não é adequada para avalia-
ção de todos os grupos linfáticos. As cadeias de lin-
fonodos mais adequadas para exploração são as se-
guintes: pré-traqueal (estações 1 e 3), paratraqueal 
direita (estações 2 e 4), paratraqueal esquerda (esta-
ções 2 e 4) e subcarinal (estação 7). As seguintes ca-
deias de linfonodos estão fora do campo de ação da 
mediastinoscopia: cadeia mediastinal da janela aor-
topulmonar (estação 5) e aórtica (estação 6), cadeia 
mediastinal anterior direita (estação 3a), cadeia de 
linfonodos retrotraqueais (estação 3P) e cadeias me-
diastinais periesofágicas (estações 8 e 9).10

É imprescindível ter o conhecimento adequado 
e detalhado do mapa de localização dos linfonodos 
mediastinais. Pela mediastinoscopia, pode-se utili-

Figura 1. Tumor com limites bem definidos. Lesão 
removida com cirurgia robótica (RVATS). Tratava-se de 
schwannoma com degeneração cística. 

A PET-CT é de grande auxílio na avaliação das ima-
gens do mediastino encontradas na tomografia, pois 
identifica áreas com atividade metabólica aumenta-
da. A captação do radiofármaco ajuda a identificar ca-
deias linfonodais com suspeita de comprometimen-
to, contribuindo enormemente para o estadiamento 
ou para a identificação de áreas com neoplasia, ou 
com doença inflamatória, ou infecciosa. De forma 
geral, o linfonodo maior que 1 cm na tomografia ou 
positivo na PET-CT deve ser investigado por meio 
de biópsia.

A sensibilidade da PET-CT é alta, mas esse mé-
todo não é suficientemente específico para estabe-
lecer a presença de comprometimento linfonodal. 
Algumas vezes, artefatos ou gordura mediastinal po-
dem ser falsamente positivos à PET-CT.6 Por isso, 
quando interpretado sob suspeita de neoplasia, o 
achado positivo necessitará de confirmação histo-
lógica, por meio de abordagem cirúrgica ou por pun-
ção.
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zar agulha longa para punção e/ou pinça para bióp-
sia. Podem-se retirar vários fragmentos para biópsia 
e, eventualmente, linfonodos inteiros.

Existem algumas variações técnicas de mediasti-
noscopia:

•	 mediastinoscopia anterior de Pearson:11 a técni-
ca foi proposta para examinar a janela aortopul-
monar nos portadores de tumores do lobo supe-
rior esquerdo (LSE), nas cadeias mediastinais 
esquerdas (estações 5 e 6);

•	 mediastinoscopia estendida ou transvascular: des-
crita por Ginsberg et al.12 para examinar a janela 
aortopulmonar em pacientes portadores de tumo-
res do lobo superior esquerdo, pela mesma incisão 
cervical, após a realização de uma dissecção digital 
entre a veia braquiocefálica e a carótida esquerda;

•	 linfadenectomia por mediastinoscopia videoassis-
tida e linfadenectomia por mediastinoscopia trans-
cervical estendida: são técnicas para ressecção dos 
linfonodos mediastinais por completo, via video-
mediastinoscopia ampliada. Requerem treinamen-
to, capacitação e instrumentos adequados; contu-
do, o uso dessas técnicas tem sido mais empregado 
em centros europeus. A validação científica de 
suas vantagens ainda não foi feita.13

Síndrome da veia cava superior, radioterapia do me-
diastino, quimioterapia e mediastinoscopia prévia 
não são contraindicações para mediastinoscopia, em-
bora tornem o exame mais trabalhoso. No entanto, 
o referido procedimento não deve ser realizado nas 
doenças mediastinais com suspeita de aneurisma ou 
outras lesões vasculares.

As complicações mais frequentes da mediastinos-
copia – a despeito de sua baixa prevalência – são pa-
resia do nervo laríngeo recorrente esquerdo (transi-
tória) e hemorragia por lesão das artérias brônquicas. 
Pneumotórax também pode ocorrer por lesão pleural. 
As lesões mais graves são raras, mas por vezes fatais 
quando atingem grandes vasos, como veia ázigos, tron-
co arterial braquiocefálico, veia cava ou artéria pul-
monar. A incidência de complicações descrita é me-
nor que 10%, e a mortalidade, inferior a 1%.14 

Punção transtorácica guiada por 
tomografia computadorizada (TC)

A punção aspirativa por agulha permite a coleta de 
material para a maioria dos tumores do mediastino.15 
O linfoma, entretanto, representa um desafio maior 
para as técnicas de punção aspirativa com agulha. 
Nesses casos, o recurso da citometria de fluxo deve 

ser combinado à técnica aspirativa, visando a aper-
feiçoar os seus resultados.

A técnica guiada pela TC é realizada de forma per-
cutânea; sendo assim, as lesões em proximidade da 
pele ou na periferia do pulmão permitem o uso da 
TC com segurança. Os casos de tumores do medias-
tino anterior devem ser vistos com bastante cautela 
para indicação de biópsia aspirativa, pois, muitas ve-
zes, ela pode ser desnecessária (nos casos de eviden-
te indicação cirúrgica) ou de grande risco (lesões mui-
to vascularizadas). Vale ressaltar que a tomografia para 
estudo do mediastino deve ser feita sempre com con-
traste, para evitar erros de avaliação do mediastino 
relacionados às estruturas vasculares.

A punção transtorácica tem acurácia alta no diag-
nóstico; contudo, a suspeita clínica de linfoma deve 
incluir a realização da citometria de fluxo, sempre 
que possível, para evitar a necessidade de biópsias 
mais invasivas. Estima-se que cerca de 25 a 35% dos 
casos necessitem de biópsia excisional para elucida-
ção diagnóstica e a devida subclassificação, em ca-
sos de linfoma.16 

Cirurgia videoassistida (VATS e RVATS)

A cirurgia torácica ocupa lugar de destaque no diag-
nóstico e tratamento das doenças do mediastino. O 
avanço das técnicas de imagem, especificamente a 
RM e a TC, permitiu o diagnóstico clínico mais acu-
rado. Entretanto, essas técnicas não são suficiente-
mente sensíveis ou específicas para determinar a pre-
sença ou ausência de doença linfonodal no 
mediastino ou estabelecer o diagnóstico final de le-
sões do mediastino, sem a necessidade de biópsias 
parciais ou de sua remoção completa. 

A utilização da PET-CT aumentou a sensibilida-
de e especificidade dos métodos de imagem em com-
paração com a tomografia isoladamente. No entanto, 
a presença de doença inflamatória ou granulomato-
sa (p.ex., tuberculose, sarcoidose), de tumores de 
baixa agressividade (p.ex., adenocarcinoma não só-
lido) ou, ainda, de linfonodos pequenos (< 1 cm) 
aumenta substancialmente as taxas de falso-positi-
vos e falso-negativos. Portanto, a biópsia permane-
ce como método de escolha na maioria dos casos 
suspeitos.

O estadiamento do câncer de pulmão de forma 
menos invasiva vem sendo executado por meio de 
diferentes métodos: a EBUS e a endoscopia com ul-
trassom (EUS) vêm ocupando lugar de destaque. 
Entretanto, a mediastinoscopia cervical permanece 
como opção comumente usada para avaliação onco-
lógica do mediastino. 
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Nesse cenário, a cirurgia videoassistida fica reser-
vada a casos selecionados cujo acesso endoscópico 
(cadeias linfonodais distantes das vias aéreas e do esô-
fago) ou por mediastinoscopia é difícil; a tumores ou 
doenças do mediastino cuja técnica por vídeo possi-
bilita completa resolução da doença; à indicação par-
ticular para obtenção de tecido suficiente ou, ainda, 
para drenagem de coleções líquidas (Tabela 1).4 

Tabela 1. Indicações da videocirurgia (VATS) 
nas doenças do mediastino.
Indicações aceitas para vídeo 

Biópsia dos linfonodos mediastinais em cadeias de difícil 
acesso endoscópico 

Biópsia de massas mediastinais 

Ressecção de tumores germinativos benignos

Ressecção de paratireoide ectópica

Ressecção do timo por cisto tímico, miastenia grave, timoma 
em estágios iniciais

Ressecção de cistos broncogênicos e do pericárdio 

Ressecção de cistos do esôfago 

Enucleação de leiomiomas do esôfago

Esofagomiotomia para acalasia 

Ressecção de tumores do mediastino posterior (neurogênicos) 

Simpatectomia dorsal para hiperidrose axilar e palmar 

Indicações relativas para vídeo 

Pericardiectomia e drenagem de líquido pericárdico

Acesso anterior por vídeo para coluna vertebral 

Ressecção do primeiro arco costal 

Drenagem de coleções purulentas decorrentes de mediastinite 
necrotizante 

Simpatectomia por outras condições diferentes da hiperidrose

Ressecção combinada de bócio mergulhante da tireoide 

Estadiamento de câncer de esôfago 

Esofagectomia

A utilização da técnica videoassistida no mediasti-
no obedece aos princípios preconizados para as res-
secções pulmonares,17 ou seja, é preciso ter espa-
ço para inserção instrumental e angulação 
apropriada para o manuseio dos tecidos.18 A utili-
zação de entubação seletiva, instrumentos adequa-
dos e o posicionamento do paciente e dos portais 
de acesso são fundamentais para o sucesso do pro-
cedimento. Em determinados casos, a utilização da 
insuflação de CO2 na cavidade é necessária e ser-
ve de complemento importante para obtenção de 
espaço no mediastino anterior. 

O uso mais recente da tecnologia robótica 
(RVATS), permitindo a visualização tridimensional 

das estruturas do mediastino, em alta definição, e 
seu manuseio com instrumentos multiarticulados 
que imitam o punho do cirurgião (Figura 2),19 trou-
xe novidades para o cenário da cirurgia videoassisti-
da. Apesar da ainda incipiente comparação na lite-
ratura entre as técnicas convencionais por vídeo e a 
técnica robótica, podem-se verificar o avanço obti-
do com a robótica na cirurgia abdominal, especial-
mente na urologia e na ginecologia, e a expansão 
contínua da aceitação do método em diversas espe-
cialidades, inclusive na cirurgia cardíaca. Acredita-
mos que, da mesma forma que a técnica videoassis-
tida progrediu ao longo das últimas décadas, 
ocorrerá a evolução das técnicas cirúrgicas robóti-
cas na cirurgia torácica. 

A

B

Figura 2. Abordagem robótica (RVATS) do mediastino 
posterior. A: manuseio do equipamento pelo cirurgião; B: 
posicionamento do paciente e dos portais de acesso.
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Broncoscopia com ultrassom (EBUS)

A EBUS, também chamada de ultrassonografia en-
dobrônquica ou ecobroncoscopia, é um procedi-
mento minimamente invasivo útil à investigação 
diagnóstica de doenças torácicas, com repercussão 
no mediastino.20 A partir da introdução da EBUS 
na década de 1980, diversos estudos demonstra-
ram sua eficácia e segurança no diagnóstico e no 
estadiamento do câncer de pulmão e de doenças 
do mediastino,21 em especial na doença presente 
nas regiões paratraqueal e peribrônquica. 

A EBUS vem conquistando espaço em nosso 
meio, e, à medida que se adquire maior experiên-
cia, benefícios adicionais são alcançados, como a 
possibilidade de realização do procedimento em re-
gime ambulatorial, com alta hospitalar em poucas 
horas após o exame, e a maior confiança em não 
realizar procedimentos mais invasivos.

A EBUS permite, ainda, o diagnóstico diferen-
cial de lesões mediastinais ou pulmonares por meio 
de diferentes análises dos materiais coletados, além 
de ter baixos índices de complicações descritos.22 
Suas aplicações clínicas serão discutidas a seguir, 
conforme o tipo de aparelho utilizado.

Existem dois tipos de equipamentos de EBUS 
disponíveis para uso clínico: radial e setorial.

A EBUS radial foi o primeiro protótipo de ul-
trassom (US) para uso em vias aéreas, desenvolvi-
do no final da década de 1980 e disponível para uso 
clínico no início da década de 1990. O equipamen-
to é composto por um cateter flexível, que contém 
um probe de US na sua extremidade e gera imagem 
ultrassonográfica em 360° nas frequências de 12, 
20 e 30 MHz. O cateter é acoplado a um driver que 
permite o movimento giratório do probe e a uma 
processadora de imagem de US. Para a realização 
do exame, o cateter deve ser introduzido pelo ca-
nal de trabalho de um broncofibroscópio conven-
cional, sendo direcionado, por meio da broncosco-
pia, para a área de interesse a ser avaliada. 

As principais aplicações clínicas da EBUS ra-
dial são avaliação da profundidade de invasão tu-
moral na parede da via aérea e auxílio no diagnós-
tico do nódulo pulmonar periférico (Figura 3).

Para avaliar a profundidade de invasão tumoral 
na parede da via aérea, o probe é envolto por um 
balão preenchido por água destilada, o que permi-
te melhor contato com as paredes das vias aéreas. 
Esse mecanismo auxilia na indicação ou contrain-
dicação de terapias endoscópicas para determina-
dos tipos de lesões endobrônquicas (p.ex., tumores 
carcinoides). O dispositivo permite também a vi-

sualização de linfonodos ou massas hilares e me-
diastinais; porém, não permite a realização de pun-
ção aspirativa ou de biópsias.23

O diagnóstico do nódulo pulmonar com a técni-
ca de EBUS radial elevou o rendimento diagnóstico 
(70 a 80%) quando comparado à coleta por broncos-
copia convencional (20 a 70%). Adicionalmente, ape-
sar de a punção guiada por TC apresentar elevado 
rendimento diagnóstico para nódulo pulmonar, quan-
do comparados os dois métodos, os resultados mos-
traram boa acurácia diagnóstica para a EBUS radial. 
Sendo assim, tumores mais centrais têm maior indi-
cação para o uso da EBUS, enquanto aqueles próxi-
mos à superfície pleural apresentam maior indicação 
de punção guiada por TC ou remoção por videocirur-
gia.24 Por esse motivo, não é incomum, na prática, 
disponibilizar mais de um método durante o mesmo 
procedimento anestésico (Figura 4). 

A EBUS setorial, também conhecida como EBUS 
linear ou convex-probe endobronchial ultrasound 
(CP-EBUS), foi desenvolvida em 2002, com a fi-
nalidade de permitir a punção aspirativa ecoguia-
da de lesões que se encontram nas proximidades 
da traqueia e dos brônquios, mas não são visíveis 
no interior da via aérea. O equipamento é compos-
to por um videobroncoscópio que contém em sua 
extremidade um transdutor convexo de US, que 
gera imagem endoscópica oblíqua de 35° e frequên-
cia de US de 6, 7,5 e 10 MHz. Para otimizar a ima-
gem ecográfica, o probe de US é envolto por um ba-
lão de látex preenchido por água destilada. 

Com a EBUS setorial, é possível avaliar e puncio-
nar cadeias linfonodais ou massas mediastinais e hi-
lares que se encontram nas proximidades das vias aé-
reas centrais. As cadeias linfonodais mais facilmente 
abordadas por esse tipo de equipamento são: 2R, 2L, 
4R, 4L, 7, 10R, 10L, 11R e 11L25 (Figura 5).

Figura 3. Nódulo localizado pela EBUS radial.
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As principais indicações clínicas da EBUS setorial 
são: diagnóstico de lesões ou massas mediastinais ou 
hilares adjacentes às vias aéreas, estadiamento linfo-
nodal da neoplasia de pulmão e reestadiamento da 
neoplasia de pulmão pós-tratamento.

A EBUS tem se mostrado uma técnica com boa 
sensibilidade e especificidade para diagnóstico, es-
tadiamento e reestadiamento das neoplasias pul-
monares em diferentes estudos.24 

A EBUS-TBNA (endobronchial ultrasound – guid-
ed transbronchial needle aspiration) e o ultrassom 
endoscópico com aspiração por agulha fina (EUS-

-FNA) emergiram como alternativas eficazes para o 
estadiamento cirúrgico do câncer de pulmão, por 
causa do seu alto rendimento diagnóstico, acesso 
aos linfonodos – inclusive aos posteriores e inferio-
res, que não são acessíveis pela mediastinoscopia 

–, e também por causa da baixa morbidade e do mí-
nimo índice de complicações. Ambos podem ser 
realizados sob sedação em nível ambulatorial. 

Esses procedimentos são complementares e não 
competem entre si, pois permitem a avaliação e a ob-
tenção de amostras de linfonodos mediastinais, hila-
res e periesofágicos. O método combinado oferece 
sensibilidade de 93% e valor preditivo negativo (VPN) 
de 97%. O uso de apenas um ecobroncoscópio para 
ambas as abordagens, isto é, por via broncoscópica e 
por via esofágica, proporciona índices semelhantes, 
mas a diferença do comprimento do ecobroncoscó-
pio não permite avaliar a glândula suprarrenal esquer-
da e o fígado, acessíveis apenas com a EUS.

Essa associação de métodos é conhecida como 
combined ultrasound needle aspiration, quando usa-
das a EBUS e a EUS, e chamada de single ultra-
sound bronchoscope quando é usado apenas o eco-
broncoscópio para as duas abordagens. O uso de 
apenas um ecobroncoscópio consome menos tem-
po e possui igual eficácia e segurança para o esta-
diamento de câncer de pulmão na comparação com 
o uso de dois equipamentos, assim como oferece 
maior conforto e menor custo para o paciente.26

Preparo do material coletado para análise

Após a coleta dos materiais pela EBUS, radial ou se-
torial, o objetivo é aproveitar ao máximo o que está no 
interior da agulha, das pinças ou das escovas. Dessa 
forma, uma vez realizada a coleta, por exemplo, a pun-
ção aspirativa, o material é depositado em lâminas 
para avaliação imediata do citopatologista: esse méto-
do é conhecido como Rose (rapid on site evaluation). 
O método é importante para checar a representativi-
dade do material e a presença de células neoplásicas, 

Figura 5. A: linfonodo mediastinal localizado pela EBUS 
setorial. B: punção do linfonodo guiada pela EBUS setorial.

Figura 4. Realização de ecobroncoscopia (EBUS) em sala 
equipada com tomografia para punção guiada.

A

B
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inflamatórias, etc. Estudos demonstraram que a pre-
sença do citopatologista em sala aumenta o rendimen-
to diagnóstico. Parte do material aspirado é colocada 
também em formol para realização do emblocado ce-
lular (cell block).27 Nos casos de suspeita clínica de 
doença infecciosa (micobacterioses ou fungos), o con-
teúdo da agulha também é lavado com soro fisiológi-
co e enviado para realização de culturas específicas.

A EBUS pode ser realizada sob sedação venosa 
(com cateter nasal), anestesia geral com máscara la-
ríngea ou entubação orotraqueal, dependendo da ex-
periência do médico broncoscopista, das condições 
clínicas do paciente e das características locais do 
serviço hospitalar. É um procedimento realizado em 
ambiente hospitalar, mas, em regime ambulatorial, 
permitindo alta no mesmo dia do exame.

Conclusão
Neste artigo, foram discutidos os principais méto-
dos de abordagem do mediastino. É importante des-
tacar que todos têm papel no diagnóstico e no tra-
tamento das lesões do mediastino em situações 
específicas; sendo assim, devem ser considerados 
procedimentos complementares. A indicação de 
cada um desses métodos nas principais situações 
vivenciadas na prática diária está resumida de for-
ma prática na Tabela 2. 

Vale ressaltar que a tabela identifica o método 
mais comumente utilizado na prática clínica. Con-
tudo, a escolha final dependerá da avaliação indi-
vidualizada de cada paciente, da disponibilidade 
dos equipamentos necessários e da experiência do 
médico com cada um deles.

Tabela 2. Possíveis métodos de acesso para biópsia ou remoção de lesões.
Lesão/método EBUS EUS TC MDC VATS RVATS TCT

Tumores 

Mediastino anterior C C B C A A B

Mediastino médio B B B B A A B

Mediastino posterior C B B C A A B

Linfonodos 

Cadeias 2 a 4 A B C A C C C

Cadeia 5 C C C B A B B

Cadeia 7 A A B B B B C

Cadeias 8 e 9 C A B C B B B

Cadeias 10 e 11 A B C C B B B

A: melhor escolha; B: boa escolha; C: escolha a evitar; EBUS: broncoscopia com ultrassom; EUS: endoscopia com ultrassom; TC: punção guiada por tomografia 
computadorizada; MDC: mediastinoscopia; VATS: cirurgia videoassistida; RVATS: cirurgia videoassistida com robótica; TCT: toracotomia.
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Rudnicka-Sosin L, et al. A comparison of the combined 
ultrasound of the mediastinum by use of a single 
ultrasound bronchoscope versus ultrasound bronchosco-
pe plus ultrasound gastroscope in lung cancer staging: a 
prospective trial. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2012; 
15(3):442-6.

27. Sanz-Santos J, Serra P, Andreo F, Llatjós M, Castellà E, 
Monsó E. Contribution of cell blocks obtained through 
endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle 
aspiration to the diagnosis of lung cancer. BMC Cancer 
2012;12:34.

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/280948308

