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Apresentação

Prezados (as) leitores (as),
A ecobroncoscopia com punção aspirativa com agulha fina através da via aérea (EBUS-TBNA)
desempenha papel fundamental no estadiamento linfonodal da neoplasia pulmonar, e hoje tem
seu papel diagnóstico ampliado para outras doenças torácicas, como por exemplo tuberculose,
sarcoidose e linfomas.
Pelo seu caráter pouco invasivo, o procedimento ganhou espaço nos últimos anos e faz parte da
rotina diagnóstica em serviços especializados. No PP deste mês os autores ilustram um caso de
estadiamento de neoplasia de pulmão e discutem o importante papel do EBUS-TBNA neste contexto.
Boa leitura.
Dra. Regina Célia Carlos Tibana.
Editora-chefe do Pneumologia Paulista.
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Ecobroncoscopia com punção aspirativa
com agulha fina no estadiamento linfonodal
mediastinal em neoplasia de pulmão.
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Introdução
A neoplasia de pulmão (NP) é a principal causa de morte
relacionada ao câncer em todo o mundo1. A maioria das
NP são não pequenas células (NPC), que inclui os
adenocarcinomas e os carcinomas espinocelulares. A
apresentação clínica não é específica e inclui tosse,
hemoptise, síndromes paraneoplásicas ou achados
incidentais de imagem. A sobrevida em cinco anos é de
60% para o estadio I da doença (estadio precoce), 40%
para o estadio II, 25% para o estadio III e 5% para o estadio
IV. Aproximadamente 70% dos pacientes têm o diagnóstico
em fase avançada o que determina o prognóstico2,3. No Brasil,
a taxa de sobrevida relativa em cinco anos da NP é de 18%
(15% para homens e 21% para mulheres). Apenas 16% das
NPs são diagnosticadas em estágio inicial (câncer
localizado), para o qual a taxa de sobrevida de cinco anos é
de 56%. Dentro das últimas informações do Instituto Nacional
de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), foram
diagnosticados 31.270 novos casos de NP no Brasil em 2018,
sendo a maior causa de mortes por neoplasia em homens e
a segunda em mulheres. Em 2015 a NP foi responsável por
26.492 mortes no Brasil (dados do INCA 2018).

do lobo inferior esquerdo) com 4 cm de diâmetro (Figura
1) e sem linfonodos mediastinais ou hilares alterados.
Foi submetido a broncoscopia, que evidenciou lesão
végeto-infiltrativa em brônquio principal esquerdo com
início a 5 cm da carina principal, se estendendo para septo
interlobar e brônquio do lobo superior esquerdo e
obstruindo quase totalmente o brônquio do lobo inferior
esquerdo (Figura 2). O diagnóstico através de biópsia

Fig. 1 -TC de tórax com massa em hemitórax esquerdo

Caso clínico - Parte I
Paciente masculino, 52 anos, com antecedente de
neoplasia de laringe há três anos, apresentando
pneumonia em lobo inferior esquerdo. A tomografia
computadorizada de tórax (TC) evidenciou massa
pulmonar peribrônquica em segmento posterior do lobo
superior esquerdo (transição com o segmento superior

Viviane Rossi Figueiredo
vivianerossifigueiredo@gmail.com
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Fig. 2 - Broncoscopia com lesão végeto-infiltrativa em árvore brônquica
esquerda
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Fig. 3 - PET-CT com captação em massa em hemitórax esquerdo

endobrônquica foi de carcinoma espinocelular de origem
pulmonar. À Tomografia por Emissão de Pósitrons (PETCT), foi observada apenas captação na massa pulmonar
em lobo inferior esquerdo (SUV=10,1), sem captação em
linfonodos mediastinais ou hilares (Figura 3).

Estadiamento Linfonodal Mediastinal
Na ausência de metástases à distância, o fator
prognóstico mais importante em pacientes com NPC é o
comprometimento linfonodal mediastinal. Portanto, um
estadiamento mediastinal preciso é obrigatório para
avaliação do prognóstico e do planejamento terapêutico.
O comprometimento metastático de linfonodos
contralaterais metastáticos (N3) permanece considerado
como contraindicação para a cirurgia de ressecção
pulmonar. Por outro lado, alguns pacientes com
metástases linfonodais mediastinais ipsilaterais (cadeia
única), tais como nas cadeias paratraqueais e subcarinal
(N2), podem vir a ser considerados para terapia
neoadjuvante seguida de cirurgia em alguns casos
selecionados 3,4 . Para a indicação de radiocirurgia
estereotáxica, é necessário que o paciente tenha
estadiamento linfonodal comprovadamente N zero
(linfonodos hilares ipsilaterais próximos ao tumor sem
metástase)5.
A TC e a PET-CT melhoraram o estadiamento radiológico
do mediastino, à procura de linfonodos metastáticos. No
entanto, apesar da TC ser fundamental como etapa inicial
no estadiamento linfonodal do NPC, sua sensibilidade de
55% e especificidade de 81%, mostram que são
necessários outros métodos para um estadiamento
linfonodal mais exato3-5. A prevalência de N2/N3 ocultos é
um conceito atualmente, bastante utilizado na avaliação
dos pacientes em estadiamento. É calculada, levando-se
em consideração vários dados específicos da neoplasia
de cada paciente, como tipo histológico, tamanho e
posicionamento do tumor dentro do pulmão e via aérea,
além de sinais radiológicos de comprometimento
neoplásico de linfonodos considerados N1. Apesar da PETCT apresentar resultados melhores que a TC de tórax no
estadiamento linfonodal mediastinal, em análise de 4105
pacientes com neoplasia de pulmão, com prevalência
média de 28% de N2/N3 ocultos, a sensibilidade e a
especificidade foram de 80% e 88% respectivamente5. Não
obstante, o estadiamento radiológico (TC e PET-CT)
6

subestima em 20% e superestima em 30% o estadio
linfonodal real dos pacientes com neoplasia pulmonar
primária 6.
No mediastino insuspeito à TC e à PET-CT, para tumores
periféricos (terço mais externo do pulmão) com diâmetro
inferior a 3 cm (IA), a prevalência de linfonodos N2/N3
ocultos é de 2,9%. Em tumores maiores que 3 cm essa
prevalência aumenta para 10,4%. Em tumores centrais, a
prevalência é ainda maior, aproximadamente 21,6% de
N2/N3 ocultos. Já com suspeita clínica radiológica de
comprometimento da cadeia N1 pela TC ou pela PET-CT, a
prevalência de N2/N3 ocultos é de 30%7. Assim sendo, a
investigação invasiva ou minimamente invasiva do
mediastino (análise citológica/histológica) estará
recomendada em todos os pacientes com neoplasia de
pulmão NPC potencialmente ressecável 4, exceto para
portadores de acometimento linfonodal mediastinal
extenso (bulky disease), assim como aqueles com nódulo
periférico em estadio clínico IA (envolvimento nodal
negativo por TC e PET-CT), onde o estadiamento radiológico
é geralmente suficiente (Recomendação nível IA de
evidência) 5. Apesar destas recomendações, dentre os
pacientes supostamente IA, avaliados pelo estadio clínico
radiológico, cerca de 10% possuem estadiamento
linfonodal final cirúrgico N2 (linfonodos mediastinais
metastáticos do mesmo lado do tumor), apesar da TC e
PET-CT serem insuspeitas para N2. Para todos os demais
pacientes com NPC, é recomendado que se investigue o
mediastino à procura de linfonodos metastáticos5.
Dentre os métodos de estadiamento cirúrgico para
neoplasia de pulmão NPC, a mediastinoscopia cervical
tem sido considerada padrão-ouro e permite a
amostragem das estações 2R, 2L, 4R, 4L e 78. Apesar de sua
acurácia, os custos e riscos inerentes ao estadiamento
cirúrgico do mediastino tornam esse procedimento de
estadiamento menos ideal9-11. A mediastinoscopia cervical
apresenta uma taxa de complicação grave de 1,7% a 2,5%,
incluindo paralisia do nervo laríngeo recorrente esquerdo,
hemorragia, pneumotórax, pneumonia, infecção da ferida,
lesão dos principais vasos do mediastino (com
hemorragia com risco de vida), perfuração esofágica,
mediastinite, além de complicações relacionadas à
anestesia. A mortalidade reportada a lesão vascular,
durante a mediastinoscopia, é de 0,08%12.
Nesse contexto, procedimentos minimamente invasivos
foram desenvolvidos para punção em tempo real de
Pneumologia Paulista | Junho 2019

linfonodos ou lesões mediastinais ou abdominais. A
ecoendoscopia com punção aspirativa com agulha fina através
do esôfago (EUS-FNA) e a ecobroncoscopia com punção
aspirativa com agulha fina através da via aérea (EBUS-TBNA)
são procedimentos endoscópicos com possibilidade de
visualização ultrassonográfica. Realizam coleta de material
linfonodal para o estadiamento mediastinal, através de
punção com agulha em tempo real. As diretrizes da European
Respiratory Society (ERS) e da European Surgery Thoracic Society
(ESTS) (2015) sugerem que a combinação de EBUS-TBNA e EUSFNA é preferível a qualquer teste isolado com recomendação
de grau C13. Apesar de seu alto rendimento diagnóstico, a
associação EBUS-TBNA e EUS-FNA implica em um custo muito
maior e requer treinamento e equipamentos para ambos os
procedimentos. Se a combinação de EBUS-TBNA e EUS-FNA não
estiver disponível ou for economicamente inviável, apenas o
EBUS-TBNA é aceitável com a mesma recomendação (grau C)13.
EBUS-TBNA permite a punção aspirativa dos linfonodos em
tempo real das estações dos linfonodos mediastinais, hilares
e interlobares 2R, 2L, 3P, 4R, 4L, 7, 10R, 10L, 11R e 11L, que são
estações relevantes no estadiamento do câncer de pulmão. O
EUS-FNA, por sua vez, permite o acesso a gânglios linfáticos
que não são acessíveis pela EBUS-TBNA, como as estações 8 e
9, os gânglios linfáticos para-renais e retroperitoneais, mas
todas essas estações têm menor impacto clínico na estratégia
terapêutica14. Na ausência de linfonodos aumentados, EUSFNA geralmente não acessa os linfonodos hilares (10R, 10L,
11R e 11L) e as estações paratraqueais à direita (2R e 4R), que
são estações fundamentais no estadiamento do câncer de
pulmão15. As estações linfonodais 5 e 6 são difíceis de acesso
tanto por EUS-TBNA como por EBUS-FNA, pois estão além dos
grandes vasos sanguíneos do mediastino (pela visão
endossonográfica), como a aorta e artéria pulmonar. Herth
em 2006, observou que a sensibilidade do EUS-FNA no
mediastino radiologicamente normal é de aproximadamente
58% 16, enquanto a sensibilidade do EBUS-TBNA em um
mediastino radiologicamente normal é de aproximadamente
92,3%17.
Para o EBUS-TBNA, no estadiamento linfonodal do NPC, a
sistematização sequencial é muito importante, pois na maioria
dos centros onde o EBUS-TBNA faz parte da rotina de
atendimento, utiliza-se apenas uma agulha de punção
aspirativa em todo o procedimento. A sequência das punções
aspirativas deve ser sempre iniciada nas cadeias linfonodais
mais distantes ao tumor (cadeias N3), seguindo-se às mais
próximas ao tumor (N1). Nos casos em que o tumor primário
ainda não possuir diagnóstico histológico e for acessível à
punção, este deverá ser puncionado em último lugar. Assim
sendo, deve-se manter a sequência de punções para evitar
que as células neoplásicas presentes na agulha de punção
resultem em falsos positivos em cadeias mais distantes do
tumor. Deve-se puncionar qualquer linfonodo, com diâmetro
do menor eixo acima de 5 mm, visibilizado durante o
procedimento, respeitando-se a sequência que se inicia das
estações N3 para N118,19. Para priorizar a punção de linfonodos
Pneumologia Paulista | Junho 2019

com suspeita de neoplasia, a morfologia
ultrassonográfica tem sido estudada para identificar
os fatores preditivos de metástase linfonodal. Fujiwara
e cols analisaram as dimensões do linfonodo (maior
ou menor que 10mm no menor eixo), sua forma
(arredondada ou ovalada), definição das margens,
ecogenicidade (heterogêneo ou homogêneo), presença
ou não de hilo linfonodal e a presença ou ausência de
necrose. A acurácia para a presença de metástase em
cada parâmetro estudado oscilou entre 63,8% a 86%.
A análise multivariada revelou que o formato
arredondado, margens definidas, ecogenicidade
heterogêna e presença de necrose foram fatores
preditivos de metástase linfonodal. Dos linfonodos
comprovadamente metastáticos, pelo menos uma
destas quatro características estava presente, ao
passo que em 96% dos linfonodos comprovadamente
benignos, não apresentam pelo menos 4 dessas
características sugestivas de malignidade20. O EBUSTBNA tem taxa de complicações leves/moderadas de
1,23%, incluindo sangramento leve e moderado em
0,65% dos procedimentos (sem necessidade de
intervenção), infecções em 0,19% e pneumotórax em
0,03%. A taxa de mortalidade em pacientes submetidos
ao EBUS-TBNA é de 0,01%21. Isso se deve ao EBUS-TBNA
ser procedimento minimamente invasivo, não
necessitar de incisões e ter a possibilidade de
identificar facilmente vasos mediastinais pela função
de Doppler em modo B acoplada ao equipamento,
diferenciando facilmente linfonodos de estruturas
vasculares.

Caso Clínico - Parte II
O paciente foi então submetido ao EBUS-TBNA, para
estadiamento linfonodal mediastinal, em sala de
endoscopia convencional, em regime ambulatorial, no
Hospital Sírio Libanês, Unidade Bela Vista, São Paulo.
O procedimento foi realizado com anestesia geral,
através de máscara laríngea e com médico
citopatologista em sala, para análise parcial do
material coletado. Foi utilizado equipamento de
ecobroncoscopia modelo BF-UC180F, marca Olympus
e agulha específica dedicada ao modelo e marca (NA201SX-402). O EBUS-TBNA foi realizado para
estadiamento linfonodal de neoplasia pulmonar de
forma padronizada na literatura, coletando material
inicialmente das cadeias mais distantes ao tumor (N3),
indo em direção ao tumor, coletando material das
cadeias N2 e finalmente N1. Os primeiros linfonodos
visualizados e puncionados à ecobroncoscopia, foram
linfonodos contralaterais ao tumor, da cadeia hilar
direita superior (11Rs) e da cadeia paratraqueal
inferior direita (4R). Ambos os linfonodos
apresentavam formato arredondado, com 7 mm e 8mm
(respectivamente) no menor eixo, bem delimitados,
7

sem hilo, heterogêneos e com pequenos focos de necrose
em seu interior (Figura 4). Ambos foram positivos para
metástase da neoplasia de pulmão na análise citológica
em sala. Tanto o linfonodo 11Rs, quanto o linfonodo 4R,
contralaterais ao tumor, caracterizaram estadiamento
linfonodal N3. Também foram puncionados os linfonodos
subcarinal 7 e paratraqueal inferior esquerdo (4L), que
também se mostraram neoplásicos em sala. Esse resultado
citopatológico foi confirmado pela análise definitiva em
bloco de parafina com preparação do material coletado
em emblocado celular, confirmando o estadio em IIIB.

da suposta benignidade linfonodal, uma vez que a
prevalência de N2/N3 ocultos era considerável (soma-se
aqui as informações utrassonográficas dos linfonodos
puncionados sugestivas de malignidade)7.
No Brasil, a experiência inicial publicada em 2015, já
evidenciava sensibilidade de 96%, especificidade de 100%
e valor preditivo de 85% no estadiamento linfonodal da
NP, com apenas um caso de sangramento moderado
autolimitado, como complicação 22. O EBUS-TBNA está
disponível em várias instituições de vários estados
brasileiros e tem se mostrado, procedimento bastante
efetivo no estadiamento linfonodal mediastinal.
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