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Apresentação

A anterior Direcção da Sociedade Portuguesa de Pneumologia
p romoveu a elaboração de Cursos Interactivos de Pneumologia,
tendo como objectivo divulgar junto dos Clínicos Gerais aspectos
actuais e práticos de patologia do aparelho respiratório. Optou-se
pela forma de um curso interactivo, incluindo no final de cada tema
um questionário sobre a matéria versada, permitindo uma auto-ava-
liação após a sua leitura.

O bom acolhimento que estas monografias tiveram, levam-nos
a prosseguir abordando outros temas das doenças respiratórias, que
pela sua frequência ou pela actualidade julgamos ser de intere s s e
para os médicos de família. Mantivemos o mesmo formato, incluin-
do 24 perguntas sob a forma de teste com 4 opções, estando pre v i s-
ta a realização de um volume com as respostas e sua justificação.

Até à data já foram realizadas as monografias sobre Doença Pul-
monar Obstrutiva Crónica (Dr.ª Isabel Gomes, do Hospital de São
João), Asma Brônquica (Maria João Marques Gomes et al, do Hospi-
tal de Pulido Valente e da Faculdade de Ciências Médicas), Cancro do
Pulmão (Professor H. Queiroga da Faculdade de Medicina do Port o
e Dr. Renato Sotto-Mayor do Hospital de Santa Maria), Semiologia
do Aparelho Respiratório (J. Agostinho Marques et al do Hospital de
São João e da Faculdade de Medicina do Porto), Tu b e rculose e SIDA
( D r. Jaime Pina et al do Hospital de Pulido Valente) e Pneumonia
da Comunidade (Dr. Rui Pato et al do Centro Hospitalar de Coim-
bra). Temos agora Tu m o res do Mediastino (Professora Te re s a
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Magalhães Godinho do Hospital Pulido Valente) a que se seguirão
mais dois, no próximo ano.

A Sociedade Portuguesa de Pneumologia , agradece à A s t r a
Z é n e c a o apoio que tornou possível esta iniciativa, e à P e rm a n y e r
P o rt u g a l todo o profissionalismo posto na sua execução. Se estes
temas continuarem a ter da parte dos nossos colegas o mesmo aco-
lhimento, teremos cumprido o nosso objectivo de colaboração na
educação permanente do médico.

A C o o rdenadora do Curso

Maria João Marques Gomes
P residente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia
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Introdução – Conceito

O mediastino é uma região anatómica situada na parte mediana
do tórax, entre as duas cavidades pleurais. É limitado dos lados pelas
pleuras mediastínicas, atrás pela face anterior da coluna vertebral e
e x t remidade interna das costelas, à frente pela face posterior do
esterno e cartilagens costais (“plastron” condroesternal), em baixo
pelo diafragma (que separa nitidamente o mediastino da cavidade
abdominal, com a qual comunica no entanto pelos orifícios diafrag-
máticos: hiato esofágico, orifícios aórtico e da veia cava inferior,
foramina de Morgagni); em cima, o opérculo torácico constitui uma
zona de passagem entre o mediastino e o pescoço, não havendo
uma barreira anatómica. Convencionou-se que o limite superior é
um plano fictício horizontal que passa pela face superior do corpo
da primeira vértebra dorsal, pelas primeiras costelas e pela fúrcula
esternal.

No mediastino, estão situados órgãos ou estruturas típicas como
o timo, coração e pericárdio, e grandes vasos; estruturas de passa-
gem como a traqueia, esófago, estruturas nervosas (cadeia simpática
e parassimpática, nervos intercostais, nervos frénicos, vagos e recur-
rentes) e vasos; e representantes locais de sistemas gerais como gân-
glios e vasos linfáticos. Todas estas estruturas estão envolvidas por
um tecido celuloadiposo laxo que se continua directamente com o
do pescoço e que amortece as variações de pressão fisiológicas cau-
sadas pelos movimentos cardíacos, respiratórios, de deglutição, etc.
de modo a que não se repercutam sobre as estruturas vizinhas. 

C e rca de 90% da patologia do mediastino é constituída pelos
chamados “tumores do mediastino”. Neste conceito incluem-se não
unicamente lesões neoplásicas mas todas as massas anormais (de
n a t u reza neoplásica, inflamatória ou congénita), circunscritas, que
ocupam espaço no mediastino, e têm uma expressão comum clínica
e radiológica. 

Excluem-se desta designação as neoplasias do coração e pericár-
dio, da traqueia e brônquios principais, do esófago; os aneurismas
da aorta; as lesões metastáticas, as neoplasias de órgãos vizinhos que
invadam o mediastino e ainda as formações herniárias e as lesões
subdiafragmáticas com extensão ou repercussão mediastínica. 

As adenopatias mediastínicas infecciosas (tuberculosas por
exemplo) e da sarcoidose também são habitualmente excluídas.

Maria Teresa Magalhães Godinho. Tumores do mediastino
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Em contrapartida, quase todos os autores incluem massas com
ponto de partida cervical (como os bócios mergulhantes, os linfan-
giomas carvicomediastínicos, etc.). 

Curso Interactivo de Pneumologia
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Generalidades

Divisão topográfica do mediastino
A subdivisão do mediastino em compartimentos, para melhor

localização topográfica das lesões, tornou-se clássica e é uma das
chaves do diagnóstico diferencial dos tumores do mediastino, já que
desde há muito se constatou a preferência dos diversos tipos de
tumores por compartimentos diferentes. 

Utilizamos a divisão em quatro compartimentos: superior acima
de um plano horizontal fictício que passa pela face inferior do cor-
po de D4 e pela base do manúbrio esternal, e abaixo dele, anterior,
médio e posterior, separados pelo saco pericárdico (Quadro I). 

Maria Teresa Magalhães Godinho. Tumores do mediastino
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Quadro I. Divisão topográfica do mediastino

COMPARTIMENTOS DO MEDIASTINO

SEGUNDO SABISTON CD ET AL, 1983

Mediastino
superior

Mediastino
anterior

Mediastino
médio

Mediastino
posterior

4.ª vértebra dorsalManubrio
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Esta divisão e a sua tradução na radiografia simples do tórax em
dois planos perpendiculares PA e perfil, tem sido fundamental no
diagnóstico destes tumores. O aparecimento de métodos imagioló-
gicos mais recentes, essencialmente a tomografia axial computoriza-
da (TC), vieram introduzir outros elementos como a densidade das
diferentes massas e facilitar o diagnóstico diferencial.

Classificação dos tumores do mediastino e sua
localização preferencial

Sob o ponto de vista anatomopatológico, podem aparecer tumo-
res muito variados (e com a evolução dos meios de diagnóstico
microscópico, estão sempre a aparecer novas entidades) mas apenas
alguns tipos são frequentes. Podemos classificá-los em 7 grandes
grupos (Quadro II).

Quadro II. Classificação dos tumores do mediastino por grupos anatomopatológicos

Quistos do mediastino: Quistos celómicos pleuropericárdicos
Quistos derivados do intestino primitivo (broncogénicos e outros)
Outros

Tumores da tiroideia e paratiroideias

Lesões do timo: Timomas (benignos e malignos) e carcinomas do timo
Tumor carcinóide
Timolipomas
Hiperplasias do timo
Quistos do timo

Tumores germinativos (benignos e malignos)

Linfomas (Hodgkin e não-Hodgkin)
e proliferações linfóides benignas (ex.: doença de Castleman)

Tumores neurogénicos: benignos e malignos
das baínhas nervosas, dos gânglios do SNS, dos paragânglios

Tumores mesenquimatosos: benignos e malignos 
de origem fibrosa, muscular, linfática, vascular, etc.

Curso Interactivo de Pneumologia
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A localização pre f e rencial destes diversos tipos de tumores é a
que se encontra no Quadro III. 

Quadro III. Localização preferencial dos principais tumores do mediastino nos diferentes
compartimentos

Compartimento do mediastino Tumores mais frequentes
Superior Bócios mergulhantes
Anterior Timomas e outros tumores do timo

Tumores germinativos
Linfomas

Médio Quistos (celómicos e broncogénicos)
Adenopatias

Posterior Tumores de origem nervosa
(SN periférico e SN simpático)

Importância dos tumores do mediastino e sua
distribuição

Os tumores do mediastino que há algumas décadas eram relati-
vamente raros (1 para 30 cancros do pulmão nos anos cinquenta) são
hoje diagnosticados com maior frequência: por exemplo, constituem
cerca de 7% da patologia tratada no nosso serviço de Cirurgia Torá-
cica, ou seja 1 para 4 cancros do pulmão. 

A natureza destes tumores também se tem vindo a alterar, haven-
do cada vez mais tumores malignos, tumores do mediastino anterior
e em particular linfomas do mediastino, enquanto há 30 anos encon-
trávamos essencialmente tumores benignos, tumores nervosos do
mediastino posterior e teratomas do mediastino anterior.

Os tumores do mediastino podem aparecer em qualquer idade
mas são mais frequentes entre os 30 e os 60 anos. A distribuição por
sexos mostra no conjunto e na maioria das séries publicadas, um
predomínio do sexo feminino (3 mulheres para 2 homens na nossa
experiência). 

Quanto à sua localização nos vários compartimentos do medias-
tino, a maioria situa-se no mediastino anterior (48% na nossa expe-
riência). Segue-se o mediastino posterior, o mediastino médio e
finalmente o superior (Quadro IV).
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Quadro IV. Incidência dos tumores do mediastino por compartimentos
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Clínica dos tumores do mediastino

O diagnóstico dos tumores do mediastino é essencialmente
radiológico, mas existem alguns aspectos quer no que respeita à
idade e sexo do doente quer aos sintomas que este apresenta que nos
podem orientar ou para o pedido da indispensável radiografia de
tórax ou face a esta para a hipótese diagnóstica mais provável.

Assim, apesar de os tumores do mediastino poderem apare c e r
em ambos os sexos e em qualquer idade, os diferentes tipos de
tumores têm frequentemente preferência por um sexo e um grupo
etário; mais, há casos em que o sexo ou a idade do doente permite
praticamente excluir certo tumor: por exemplo, um doente com
menos de 20 anos com um tumor do mediastino anterior não terá
quase seguramente um timoma, uma mulher de qualquer idade ou
um homem com mais de 40 anos não serão portadores de um tumor
germinativo maligno, etc. como veremos adiante. Na criança, predo-
minam os tumores de origem nervosa, seguidos dos quistos bronco-
génicos e dos tumores germinativos.

É preciso saber que um certo número de doentes não re f e re m
qualquer sintoma. A percentagem de doentes assintomáticos ronda
em muitas séries os 2/3 (no adulto), mas entre nós não ultrapassa os
40%. Os doentes assintomáticos são na sua grande maioria portado-
res de lesões benignas. Na criança, apenas 1/3 dos doentes serão
assintomáticos. 

Os sintomas referidos podem ser gerais como febre, suores, aste-
nia, anorexia, emagrecimento, apontando em regra para um linfoma
ou uma lesão neoplásica maligna, ou ser causados pelo crescimento,
compressão ou invasão locais do tumor: toracalgia, tosse, dispneia. 

Podem constituir um dos s í n d ro m a s clássicos do mediastino :
síndroma cava superior(ingurgitamento venoso do pescoço, cabeça
e membros superiores, cianose, edema em estola, circulação colate-
ral e por vezes, cefaleias, zumbidos e vertigens), síndroma de Clau -
de Bern a rd Horn e r (diminuição da fenda palpebral, enoftalmia e
miose). 

No primeiro caso, trata-se essencialmente de tumores invasivos
do mediastino anterior (linfomas sobretudo, mas também tumores
g e rminativos malignos e timomas invasivos), no segundo, de um
tumor do mediastino posterior alto, originado no sistema simpático
ou com compressão deste. 

Maria Teresa Magalhães Godinho. Tumores do mediastino
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Quadro V. Aspectos clínicos dos tumores do mediastino

Tumores do mediastino

Diagnóstico e avaliação - Aspectos clínicos

❖ Sexo
❖ Idade

❖ Sintomas: doente sintomático / assintomático

◆ Sintomas torácicos inespecíficos: dôr torácica, tosse, dispneia
◆ Síndromas do mediastino: síndroma cava superior, S. Claude Bernard Horner, etc.
◆ Sintomas gerais: astenia, anorexia, emagrecimento
◆ Prurido
◆ Sintomas de compressão medular
◆ Deformação torácica

❖ Doenças associadas (D. auto-imunes nos tumores do timo, D. hematológicas nos tumores
germinativos malignos, síndromas congénitos nos tumores germinativos, etc.)

❖ Observação: 

➣ Alterações da face (facies miasténico, síndroma de Claude Bernard Horner, etc.)
➣ Cianose, edema, ingurgitamento jugular, circulação colateral superficial visível
➣ Adenopatias superficiais
➣ Deformações torácicas
➣ Massas cervicais
➣ Hepatomegália e/ou esplenomegália

A invasão dum nervo recurrente provocará disfonia (e pode apa-
recer nos tumores do mediastino médio), a dum nervo frénico, para-
lisia da hemicúpula diafragmática correspondente (traduzindo
invasão do pericárdio ou englobamento do nervo no tumor). Cor -
nage e hemoptises traduzem invasão da traqueia; a compressão do
esófago só em casos extremos dará disfagia.

De lembrar que um cancro do pulmão pode igualmente invadir
estas estruturas e originar qualquer destes síndromas, implicando
um diagnóstico diferencial entre as duas situações.

São sobretudo os tumores malignos que causam sintomas já que
a atmosfera celuloadiposa laxa do mediastino atenua durante muito
tempo o simples crescimento expansivo duma lesão.

Para além destes sintomas, é importante conhecer a existência de
síndromas paraneoplásicoscaracterísticos de determinados tumores,
ou a associação destes com outras patologias, de que o exemplo mais
citado é o dos timomas com a miastenia grave, mas muitos outros
existem.

Curso Interactivo de Pneumologia
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No exame físico do doente, a observação torácica poderá revelar
d e f o rmações, abaulamentos, sinais de circulação colateral e ainda
alterações à percussão ou auscultação nos casos de massas volumo-
sas ou acompanhadas de derrames, mas é importante também a
observação do pescoço, para detectar adenopatias, aumento de volu-
me da tiroideia, ingurgitamento jugular, presença de cicatrizes, etc.
Não esquecer o exame neurológico, já que os síndromas neurológi-
cos aparecem com alguma frequência associados aos tumores do
mediastino (Quadro V).

Maria Teresa Magalhães Godinho. Tumores do mediastino
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Exames complementares de
diagnóstico

Imagiologia (Quadro VI)

A radiografia simples do tórax é ainda hoje o primeiro exame a
ser realizado e permanece fundamental. É na radiografia simples do
tórax em dois planos perpendiculares (PA e perfil) que se baseia o
diagnóstico de tumor do mediastino. É também ela que permite uma
primeira localização da massa tumoral num dos compartimentos do
mediastino.

Na radiografia simples do tórax, em PA, os tumores do medias-
tino anterior projectam-se em regra no andar médio do tórax. À
direita apagam o contorno da aurícula direita e/ou da aorta ascen-
dente, à esquerda poupam o botão aórtico. No perfil, ocupam o
espaço habitualmente “vazio” retroesternal. Os tumores do media-
tino posterior podem pro j e c t a r-se a qualquer nível, do opérc u l o
torácico ao diafragma. Não alteram os contornos cardíacos em PA e
em perfil, projectam-se total ou parcialmente sobre a coluna verte-
bral, mas sempre atrás do contorno posterior do pericárdio. Os

Maria Teresa Magalhães Godinho. Tumores do mediastino
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t u m o res do mediastino médio sobrepõem-se em perfil à imagem
cardíaca, quando baixos (os quistos celómicos têm por localização
clássica o ângulo cardiofrénico direito) ou ao hilo pulmonar e tra-
queia inferior quando mais altos (adenopatias, quistos broncogéni-
cos, por exemplo).

A radiografia simples do tórax fornece ainda elementos relativos
ao tamanho e contornos do tumor, homogeneidade ou heterogenei-
dade, presença de calcificações e relações com órgãos vizinhos. 

A existência de derrame pleural ou pericárdico, de lesões ósseas
concomitantes, de metastização pulmonar são ainda facilmente
detectáveis em radiografia simples.

Face à hipótese diagnóstica de tumor do mediastino levantada
pela radiografia simples do tórax, é obrigatório pedir uma tomogra -
fia axial computorizada (TC) do tórax, de preferência com con-
traste endovenoso e abrangendo o abdomen superior.

Esta vai: 

➣ confirmar e precisar a localização do tumor, situando-o não só
num dos referidos compartimentos do mediastino, mas ainda,
por exemplo, num ângulo cardiofrénico, na loca tímica, em
posição subcarinal... 

Na TC os tumores do mediastino anterior projectam-se na loca
tímica ou entre o bordo anterior do coração, o pulmão e a parede
anterior do tórax. Os tumores do mediastino posterior ocupam as
goteiras paravertebrais, ou pelo menos situam-se atrás do pericárdio
e da carina. O mediastino médio é mais difícil de definir na TC: as
suas lesões projectam-se à frente, à direita ou à esquerda do coração
quando baixas, são paratraqueais quando mais altas.

➣ mostrar com maior rigor as suas características, em especial no
que respeita a densidade (comparando-a com a densidade da
água, da gordura, dos tecidos moles, dos vasos e do cálcio e
permitindo essencialmente distinguir as sólidas das quísticas),
existência de necrose ou calcificações, definição dos contornos
dos tumores, da presença de cápsula, das relações e existência
ou não de sinais de invasão de órgãos ou estruturas vizinhas
(pulmão, parede, pericárdio, vasos), presença de adenopatias,
lesões ósseas, nódulos pulmonares... 

Curso Interactivo de Pneumologia
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➣ d a r-nos, graças aos elementos fornecidos, indicação quanto à
extensão do tumor, presença de capsulação ou grau de invasão
e portanto uma orientação preciosa quanto à probabilidade de
se tratar de um tumor benigno ou maligno. 

A TC está ainda indicada para despiste de lesões mediastínicas
mesmo em presença de uma radiografia simples do tórax aparente-
mente normal quando a clínica sugira fortemente a possibilidade de
um tumor mediastínico (p.ex., na MG ou na aplasia das células ver-
melhas). 

A ultra-sonografia é claramente inferior à TC na avaliação das
massas mediastínicas. O seu interesse nestes casos limitar-se-à às
situações em que existam derrames concomitantes, em especial
derrames pericárdicos, para apreciação do seu volume e repercussão
sobre as cavidades cardíacas.

O u t ros exames imagiológicos só têm interesse em algumas
situações e portanto só devem ser realizados quando a TC levante
questões que condicionem a abordagem diagnóstica ou terapêutica
do tumor.

Assim o recurso à ressonância magnética (RM) justifica-se
quando existam dúvidas quanto ao grau de invasão do tumor.

Estão neste caso os tumores nervosos do mediastino posterior
com suspeita de invasão do canal medular, os tumores invasivos do
mediastino anterior com possível invasão e/ou trombose vascular
(nos casos que se acompanham de síndroma cava superior), em que
deverá ser realizada a ressonância magnética. Esta também se utiliza
quando o doente é alérgico ao contraste iodado não podendo pois
fazer uma TC com contraste endovenoso. 

Para além de nos fornecer imagens em planos diferentes (sagital,
axial e coronal), a RM dá uma excelente informação anatómica (nas
sequências ponderadas em T1 com maior poder de resolução) e per-
mite caracterizar alguns tipos de tecidos (nas sequências em T2).

Os exames com isótopos radioactivos não são em regra específi-
cos e portanto não são indispensáveis nem têm papel diagnóstico
corrente. Podendo ter interesse sob o ponto de vista de investigação. 

É o caso das gamagrafias com meta-iodo-benzil-guanidina ou
octreotido, para identificação de tumores neuroendócrinos: neuro-
blastomas, feocromocitomas, paragangliomas e ainda tumores carci-
nóides. 

Nos doentes com bócios mergulhantes, são realizadas com algu-
ma frequência cintigrafias com iodo ou tecnésio mas destinam-se
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mais a apreciar o aspecto da tiroideia cervical do que da porção
endotorácica já que esta só contrasta em 30% dos casos. Os cinti-
gramas com Ga não têm valor diagnóstico pois o gálio pode ser fixa-
do por variado tipo de lesões, de neoplásicas a inflamatórias, mas
podem permitir seguir a evolução dos linfomas sob tratamento pelo
que deverão nesses doentes ser realizados uma primeira vez antes de
iniciar a terapêutica.

Marcadores biológicos
Tem-se atribuído progressivamente mais importância à detecção

e doseamento de marcadores tumorais e produtos elaborados pelos
tumores. 

Apenas alguns (poucos) têm valor diagnóstico como a alfafeto-
p roteína - αFP - e a fracção beta da hormona coriogonadotrófica
- βHCG - nos tumores germinativos malignos ou as catecolaminas e
seus produtos de degradação nos tumores de origem simpática, ou
ainda o ACTH no carcinóide do timo. 

Os restantes podem ter importância prognóstica e/ou servir para
monitorização da evolução terapêutica (deshidrogenase láctica nos
linfomas malignos e nos tumores germinativos malignos, ou a β2
microglobulina nos linfomas malignos).

A pesquiza de anticorpos nos casos de suspeita de timoma não
constitui também de momento auxiliar diagnóstico e está mais liga-
da à existência de miastenia (ou outra doença auto-imune) do que ao
tumor.

Meios invasivos de diagnóstico e caracterização
histológica

A caracterização anatomopatológica é indispensável à confir-
mação do diagnóstico e para a instituição de uma terapêutica ade-
quada (Quadro VII). O material obtido por punção-aspiração da
lesão (ou mesmo por biópsia transtorácica com trocarte) é em regra
escasso, só permite um diagnóstico citológico. 

Tem o defeito de poder apanhar só um tipo de células do tumor,
não mostra a arquitectura da lesão e assim não é esclarecedor para
fazer diagnóstico diferencial por exemplo entre linfoma e timoma.

É pois necessário recorrer a meios cirúrgicos para obtenção de
fragmentos adequados de tecido. A mediastinoscopia cervical clássi-
ca ou alargada não está em regra indicada; o seu campo de diagnós-
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tico são as adenopatias do mediastino médio (tuberculose, sarcoido-
se, adenopatias metastáticas) e não os tumores do mediastino. 

A mediastinotomia anterior, a mediastinotomia posterior, a video-
toracoscopia permitem acesso aos diferentes compartimentos do
mediastino e à realização de biópsias, nos casos em que seja necessá-
ria uma confirmação diagnóstica antes de avançar para uma terapêu-
tica cirúrgica ou para optar por outra terapêutica.

A necessidade ou não de caracterização histológica pré-operató-
ria e a escolha da melhor via de abordagem devem ser decididas pelo
cirurgião torácico, com fundamento no diagnóstico mais provável e
na aparente extensão da doença.

A caracterização histológica do tumor baseia-se essencialmente
nos aspectos obtidos pela microscopia óptica, mas exige um anato-
mopatologista experiente e cada vez mais o recurso a técnicas espe-
ciais como a imunocito e histoquímica, sendo portanto essencial
poder dispor de um laboratório especializado e devidamente apetre-
chado. 

Outros exames poderão num futuro próximo trazer-nos achegas
interessantes: trata-se essencialmente de estudos genéticos e de bio-
logia molecular realizados recentemente em alguns tumores, mas
que de momento, não têm qualquer aplicação prática.

Maria Teresa Magalhães Godinho. Tumores do mediastino
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Quadro VII. Timomas. Classificação de Rosai e Levine
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Tumores mais frequentes

Tumores do mediastino anterior
O diagnóstico diferencial dos tumores do mediastino anterior

faz-se na prática entre 3 grandes grupos: tumores do timo, linfomas
e tumores germinativos, sendo que as massas volumosas causadas
por linfomas malignos são cada vez em maior número.

Tumores do timo

O timo é um órgão essencial do sistema imunitário e os seus
tumores são os únicos tumores de órgão do mediastino. 

É um órgão capsulado, constituído por lóbulos, separados por
septos e que têm uma zona cortical periférica e uma zona medular
central. É composto por tecido epitelial típico do timo e por linfóci-
tos, na sua maioria linfócitos T, apesar de nele se encontrarem tam-
bém linfócitos B (chamados linfócitos residentes do timo).

Os timomas são neoplasias epiteliais do timo, formadas a partir
das células do epitélio tímico normal, independentemente da pre-
sença e importância do componente linfocítico. 

Distinguem-se em malignos e benignos, consoante invadem ou
não a cápsula (Quadro VIII). 

Os timomas malignos não apresentam atipias celulares, ou estas
encontram-se em grau mínimo, pelo que é mais correcto designá-los
por timomas invasivos. Na realidade, timomas benignos e invasivos
representam apenas estádios diferentes de um mesmo tumor.

Quando existem alterações celulares neoplásicas, estamos perante
um carcinoma do timo, muito menos frequente do que os timomas.

Histologicamente, os timomas podem ser classificados segundo a
proporção relativa de linfócitos e células epiteliais (Quadro IX). 

As técnicas actuais de imuno-histoquímica permitiram classificar
os tumores segundo o tipo de células epiteliais predominantes, clas-
sificando-as segundo a semelhança das suas características com as
das células epiteliais normais das diferentes camadas do timo: corti-
cais, subcorticais, medulares. A classificação histogenética (Quadro
X) reconhece assim timomas corticais, predominantemente cort i-
cais, mistos, predominantemente medulares e medulares, sendo os
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dois primeiros tipos os que aparentemente têm mais potencialidade
invasiva; os timomas corticais são em regra ricos em linfócitos.

Os timomas representam cerca de 20% dos tumores do medias-
tino e 47% no mediastino anterior. São mais comuns no sexo femi-
nino (3 mulheres para 2 homens na nossa série) e entre os 40 e os 60
anos. São muito raros abaixo dos 20 anos de idade (menos de 10%
dos casos). 
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Quadro IX. Timomas. Classificação histológica clássica

Quadro VIII. Diagnóstico histológico nos tumores invasivos do mediastino
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O timoma pode ser um achado radiológico em doente assinto-
mático ou pode re v e l a r-se por sinais locais ou sintomas de com-
pressão ou invasão de estruturas vizinhas. 

Cerca de 1/3 dos doentes apresentam uma doença sistémica asso-
ciada: estas podem ser extremamente variadas e vão de doenças
neuro-musculares a neoplasias. De todas elas, três têm sido encon-
tradas com maior frequência (Quadro X): a miastenia grave (MG),
a aplasia pura das células vermelhas (PRCA) e a hipogamaglobuli-
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Quadro X. Classificação histogenética de Muller-Hermelink

Quadro XI. Timomas. Doenças associadas e sua frequência
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Fig. 1 A e B. Timoma, lateralizado à direita. Radiografia simples do tórax PA e perfil direito.

Tumores  06/03/2002 12:36  Página 20



némia. A miastenia grave que aparece em cerca de 30% dos doentes
com timoma (apesar de só 10% dos doentes com miastenia terem
um timoma) permite praticamente afirmar face a um tumor do
mediastino anterior que se trata de um timoma. 

Nestes casos, a MG é em regra generalizada, de evolução sub-
aguda, reagindo de modo incompleto aos medicamentos e, segundo
alguns, mais severa. Habitualmente, torna-se evidente antes do dia-
gnóstico de timoma, mas pode aparecer tardiamente e mesmo
depois de extirpado o tumor.

A aplasia pura das células vermelhas (PRCA) aparece em 5% dos
doentes com timoma mas em contrapartida 50% dos doentes com
aplasia pura terão um timoma. A hipogamaglobulinémia está asso-
ciada a 12% dos timomas, em especial em indivíduos idosos (sín-
droma de Good).

Sob o ponto de vista radiográfico, os timomas apre s e n t a m - s e
como tumores do mediastino anterior, em regra lateralizados.
Quando pequenos, são melhor identificados em perfil, ocupando o
espaço claro retroesternal. Podem ser bem limitados ou de contor-
nos mais imprecisos, arredondados, ovais ou lobulados. 

Maria Teresa Magalhães Godinho. Tumores do mediastino
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Fig. 2. TC correspondente à figura anterior (lesão homogénea, densidade de partes moles).
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Fig. 3. Timoma, lateralizado à esquerda, lobulado.

Fig. 4. TC correspondente à radiogradia anterior, mostrando calcificação intratumoral e irre -
gularidade de contornos do tumor, correspondendo a invasão da cápsula.
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A TC permite identificar zonas de necrose e/ ou calcificações e
suspeitar da invasão de estruturas vizinhas.

A pesquiza de auto-anticorpos (anti-re c e p t o res da acetilcolina,
antimúsculo estriado) não tem de momento implicações práticas
nem valor diagnóstico, pelo que não se justifica como rotina.

Os timomas têm indicação cirúrgica desde que sejam extirpáveis.
Por esse motivo, se houver dúvidas quanto à sua ressecabilidade, a
ressonância magnética pode fornecer dados importantes. Se o tumor
fôr ressecável, o diagnóstico histológico será feito a partir da peça
operatória. Caso contrário, dever-se-á re c o rrer à colheita de um
fragmento do tumor por uma via “económica” (mediastinotomia
anterior, habitualmente).

A intervenção cirúrgica é o meio mais adequado para estadiar o
tumor; uma observação cuidadosa da peça operatória, com mar-
cação da cápsula para estudo da sua integridade ou invasão é funda-
mental.

Como já dissémos é a existência de invasão que determina a
malignidade dos timomas e o seu conhecimento é essencial para o
estadiamento e a orientação terapêutica. 

Existem vários esquemas de estadiamento destes tumores que
todos levam em conta o grau de invasão local e a existência ou não
de metastização regional ou a distância, e alguns, o seu grau de res-
secabilidade. O estadiamento mais seguido é o de Masaoka (Quadro
XII), mas nós temos utilizado um mais completo por nós delineado
(Quadro XIII). 
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Quadro XII. Estadiamento dos timomas por Masaoka et al, 1981
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Nos casos de tumores considerados malignos (invasivos), mesmo
quando completamente ressecados, está indicada terapêutica adju-
vante, que pode ser a radioterapia (se apenas houver invasão da cáp-
sula) ou quimio e radioterapia em estádios mais avançados.

Quando um tumor do timo apresenta atipias celulares passa a ser
considerado como carcinoma do timo. Os carcinomas do timosão
muito menos frequentes do que os timomas, aparecem sobretudo no
sexo masculino, em indivíduos ligeiramente mais jovens. Podem
também associar-se a MG, mas menos frequentemente. Sob o ponto
de vista radiográfico, apresentam sinais sugestivos de malignidade,
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Quadro XIII. Estadiamento por nós utilizado (Godinho MTM, 1994-97)
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com zonas extensas de necrose, calcificações e sinais de invasão das
estruturas vizinhas. 

Quando diagnosticados, são muitas vezes irressecáveis comple-
tamente, pelo que os doentes deverão ser submetidos a quimio e
radioterapia adjuvantes (seguidas de ressecção, se possível).

Existem ainda tumores carcinóides do timo, os menos frequentes
de todos (menos de 4% dos tumores do mediastino anterior). São 3
vezes mais frequentes no sexo masculino e aparecem principalmen-
te na 5.ª década de vida. Associam-se em cerca de 40% dos casos a
um síndroma de Cushing.

A terapêutica inicial é cirúrgica e a evolução pode ser muito
lenta. A quimioterapia tem-se mostrado de pouca utilidade. A
radioterapia estará indicada nas recidivas. 

O timo pode ainda ser sede de quistos, que se revelam como mas-
sas quísticas da loca tímica, de h i p e rt rofias e hiperplasias (o caso
mais importante é o de hiperplasia verdadeira do timo associada à
miastenia grave) e de timolipomas, estes últimos de natureza con-
troversa. Assemelham-se a timos grandes, por vezes gigantes, ricos
em tecido adiposo e são pouco frequentes. 

A terapêutica dos quistos e dos timolipomas é cirúrgica. A
timectomia está também indicada nos casos de miastenia grave. 

Os resultados são melhores na mulher jovem, nos casos de
doença recente e quando existem auto-anticorpos (anti-re c e p t o re s
da acetilcolina).

Tumores de origem germinativa

Semelhantes aos tumores gonadais, dos testículos e dos ovários,
situam-se quase sempre no mediastino anterior, onde constituem
20% dos tumores. Podem ser benignos - os teratomas maduro s ,
sólidos ou quísticos (quisto dermóide) -, imaturos, ou malignos 15 a
20% dos casos). Os mais comuns são os teratomas maduros, benig-
nos. Os tumores germinativos malignos dividem-se em seminomas e
t u m o res não seminomatosos: teratocarcinoma, carcinoma embrio-
nário, tumor do seio endodérmico (o chamado Yolk-sac tumor) ,
c o r i o c a rcinoma e tumores germinativos mistos (Quadro XIV).
Todos estes tumores derivam da célula germinativa primitiva, que
sofre diferenciações diversas.

A incidência destes tumores é mais elevada em doentes com sín-
dromas congénitos (30 a 40 vezes a da população em geral), de que
o mais conhecido é o síndroma de Klinefelter, caracterizado por
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atrofia testicular, níveis elevados de gonadotrofina e pelo menos um
cromosoma X extra (47, XXY). 

Os doentes com tumor germinativo e síndroma de Klinefelter
são em média 10 anos mais novos do que os que não têm este sín-
droma.

Os teratomasbenignos aparecem igualmente em ambos os sexos,
em qualquer idade mas são mais frequentes no adulto jovem. São
frequentemente assintomáticos e quando dão sintomas estes devem-
-se em regra à compressão que exercem sobre as estruturas vizinhas
(tosse, dispneia, toracalgia) mas podem dar origem a complicações
como a rotura para a árvore brônquica, dando saída a expectoração
com material sebáceo e pêlos, causando hemoptises graves. 

Radiograficamente apresentam-se como tumores do compart i-
mento anterior do mediastino, arredondados ou lobulados e podem
atingir grandes dimensões (Fig. 5). 

São frequentemente quísticos (Fig. 6) e podem apresentar calcifi-
cações na parede dos quistos. Raramente são visíveis estru t u r a s
ósseas ou dentes.

A sua terapêutica é cirúrgica.
Os tumores germinativos malignos aparecem quase exclusiva-

mente no sexo masculino e principalmente nas 3.ª e 4.ª décadas de
vida. Uma observação negativa dos testículos (ecografia) é necessá-
ria para afirmar que o tumor é primitivo da mediastino.

Os seminomassão considerados os mais frequentes destes tumo-
res pela maioria dos autores, se bem que não seja essa a nossa expe-
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Quadro XIV. Tipos de tumores germinativos malignos
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Fig. 5 A e B. Radiografia simples do tórax PA e perfil de doente com teratoma benigno de
grandes dimensões.
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riência. Os doentes podem estar assintomáticos ou apre s e n t a re m
sintomas locais e gerais. Estes tumores não dão elevação dos marca-
dores habituais dos tumores germinativos, devendo pois o diagnós-
tico ser feito por biopsia. O seu prognóstico é pior do que o dos
seminomas testiculares. A sobrevivência aos 5 anos após tratamento
varia, sendo em média de 75%. São tumores radiossensíveis pelo que
a terapêutica clássica consiste em radioterapia. Mais re c e n t e m e n t e
tem-se preconizado a quimioterapia nos doentes com disseminação
extratorácica. A ciru rgia parece ter papel terapêutico re d u z i d o ,
podendo ser encarada apenas nos casos em que a excisão completa é
possível; deverá sempre ser complementada com radio ou quimiote-
rapia. 

Os tumores não seminomatosossão de crescimento mais rápido
do que os seminomas, causando por isso mais frequentemente sin-
tomas de compressão ou invasão de estruturas mediastínicas (entre
eles síndroma cava superior). 

Foram descritos casos de associação destes tumores com doenças
malignas hematológicas (além da maior incidência em doentes com
síndroma de Klinefelter) (Quadro XV).
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Fig. 6. TC correspondente às radiografias anteriores, mostrando a natureza quística da lesão e
o efeito compressivo que exerce sobre o coração e vasos.
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Fig. 7 A e B. Radiografia simples do tórax PA e perfil de doente com teratoma benigno calci -
ficado.
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A p resentam-se radiograficamente como massas volumosas do
mediastino anterior, heterogéneos e com áreas de necrose e hemor-
ragia na TC (Figs. 9 e 10). A ressonância magnética avalia o grau de
invasão, em especial a invasão vascular (Figs. 11 e 12).
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Fig. 8. TC correspondente à figura anterior, mostrando zonas quísticas e calcificações.

Quadro XV. Tumores germinativos malignos. Associações patológicas
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Fig. 10. TC correspondente, mostrando tumor de grandes dimensões, com áreas extensas de
necrose, invasivo.

Fig. 9. Radiografia simples do tórax PA de doente com tumor germinativo maligno não semi -
nomatoso (carcinoma embrionário).
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Fig. 11. RM do mesmo caso, evidenciando invasão de estruturas vizinhas (plano axial). 

Fig. 12. RM de um caso de tumor do seio endodérmico (plano coronal), mostrando invasão e
trombose da veia cava superior.
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C e rca de 90% dos doentes têm valores elevados da FP, da HCG ou
de ambas, substâncias essas que funcionam como marc a d o res. A des-
h i d rogenase láctica também aparece elevada em 80 a 90% dos casos.

A elevação destes marcadores (αFP, βHCG) num doente do sexo
masculino, na 3.ª ou 4.ª década de vida, com um tumor com caracte-
rísticas invasivas do mediastino anterior permite afirmar o diagnós-
tico de tumor germinativo maligno e inclusivé dispensar a biopsia
cirúrgica do tumor.

A terapêutica destas situações consiste em quimioterapia de
indução seguida de cirurgia nos casos em que há normalização dos
marcadores mas persiste uma imagem radiográfica.

O prognóstico destes doentes, apesar de nitidamente melhor do
que há 20 anos, permanece mau (28% de sobrevivência aos 5 anos,
nos casos de resposta completa após quimioterapia e cirurgia). Na
nossa experiência a sobrevida média é de 18 meses.

Linfomas primitivos do mediastino 

Constituem actualmente o tumor mais frequente do mediastino
anterior. A maioria (50 a 60%) corresponde à doença de Hodgkin,
quase exclusivamente na variante escleronodular e em menor grau
na de celularidade mista. 

Dos linfomas não Hodgkin as formas mais significativas são o
linfoma B esclerosante do mediastino(subtipo dos linfomas B difu-
sos de grandes células, originado a partir dos linfocitos B residentes
do timo) e o linfoma linfoblástico T(Quadro XVI).
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Quadro XVI. Linfomas do mediastino. Formas mais importantes
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Apesar de poderem aparecer em qualquer idade, os linfomas pri-
mitivos do mediastino, surgem sobretudo em indivíduos jovens (3.ª
e 4.ª décadas de vida) e são na nossa experiência mais frequentes no
sexo feminino, sobretudo na doença de Hodgkin. Esta ocorre tam-
bém com alguma frequência na mulher à roda dos 50 anos. Os lin-
fomas diagnosticados nos idosos são em regra linfomas não Hodg-
kin de baixo grau de malignidade.

A maioria dos doentes apresenta sintomas de compressão ou sin-
tomas gerais (sintomas B dos linfomas). Sob o ponto de vista radio-
gráfico (Figs. 13 e 14), estas lesões revestem o aspecto de massas
volumosas do mediastino anterior, por vezes difíceis de distinguir de
timomas, com padrões semelhantes de necrose e invasão pulmonar.
Juntamente com estes aspectos, o derrame pleural, derrame pericár-
dico e síndroma cava superior são considerados sinais característicos
dos linfomas não Hodgkin.

A caracterização histológica e imuno-histoquímica é fundamental
para distinguir os linfomas de Hodgkin dos não Hodgkin e dentro
destes os B dos T. Estes exames exigem a colheita de um bom frag-
mento de tecido, pelo que é necessário proceder à biopsia cirúrgica. 

A via de acesso a utilizar (mediastinotomia anterior, videotora-
coscopia) deverá ser ponderada pelo ciru rgião torácico de acord o
com as características topográficas e extensão da lesão. Raramente,
nos casos que se acompanham de derrame pleural, a biopsia pleural
e a citologia do líquido poderão fornecer o diagnóstico. Nos linfo-
mas linfoblásticos, este poderá ser evidente no estudo do sangue
periférico.

Um diagnóstico confirmado de linfoma primitivo do mediastino
implica evidentemente o estadiamento da doença antes de iniciar a
terapêutica, que deverá ser conduzida por hematologista experiente. A
classificação por estádios utilisa o estadiamento Ann Arbor para a
doença de Hodgkin e o Ann Arbor modificado para os linfomas não
Hodgkin. Uma forma particular da doença de Hodgkin, o Hodgkin
do timo, tem indicação para timectomia além da quimio e radioterapia.

O prognóstico das formas mediastínicas da doença de Hodgkin
é bom. O dos linfomas não Hodgkin B está dependente de diversos
factores (idade do doente, estádio, volume do tumor, valor da deshi-
drogenase láctica, etc.) (Quadro XVII) e a sobrevivência aos 5 anos
varia entre os 72 e os 26%, consoante o risco seja considerado baixo
ou alto. O pior prognóstico está relacionado com os linfomas linfo-
blásticos T, que devem ser abordados e tratados como leucémias lin-
foblásticas agudas.
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Fig. 13 A e B. Radiografia de tórax PA e perfil de doente com linfoma de Hodgkin, de gran -
des dimensões.
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Fig. 14. TC de Hodgkin do timo, com padrão de necrose.

Quadro XVII. Factores de risco (para cálculo de índice prognóstico segundo o Intenational
NHL Prognostic Factors Project, em 1993)
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Tumores do mediastino médio

As adenopatias do mediastino médio, de origem tuberc u l o s a ,
metastáticas, da sarcoidose, etc., que se diagnosticam por TC e
mediastinoscopia, não são habitualmente incluídas nos chamados
tumores do mediastino. 

Os linfomas primitivos do mediastino, como vimos, envolvem
cada vez mais o mediastino anterior apesar de ser relativamente fre-
quente por exemplo as formas volumosas da doença de Hodgkin
envolverem igualmente o mediastino médio. 

A presença de massas de adenopatias conglomeradas, simulando
um tumor do mediastino, em posição paratraqueal, pode implicar a
realização de uma videotoracoscopia diagnóstica, de pre f e r ê n c i a
à mediastinoscopia.

É também no compartimento médio do mediastino, sobrepon-
do-se na radiografia de tórax de perfil à imagem pericárdica, que se
encontram a maioria dos quistos do mediastino, quistos celómicos
ou quistos broncogénicos.

Os quistos celómicos, também chamados pleuro p e r i c á rd i c o s ,
situam-se quase sempre num ângulo cardiofrénico, principalmente à
direita. Podem aparecer em qualquer idade mas são mais frequentes
na 4.ª a 6.ª décadas de vida, e predominam no sexo feminino. 

A maioria dos doentes é assintomática mas pode apresentar sin-
tomas de compressão (tosse, dispneia, palpitações). O aspecto na
radiografia simples do tórax é sugestivo: imagem arredondada ou
o v a l a r, bem limitada, homogénea, do ângulo cardiofrénico (mas é
necessário fazer diagnóstico diferencial por exemplo com hérnia de
M o rgagni) e a TC confirma o diagnóstico ao mostrar uma lesão
quística, de densidade hídrica, em regra situada no ângulo card i o -
frénico direito (Figs. 15 e 16). Apesar de haver quem preconize a
aspiração por agulha destes quistos, guiada por TC ou ecografia,
pensamos preferível, desde que não haja contra-indicações, a sua
excisão cirúrgica, que se faz hoje facilmente por videotoracoscopia. 

Os quistos broncogénicos do mediastino situam-se habitualmente
junto da árvore traqueobrônquica, com a qual contudo é raro comu-
nicarem. 

O aspecto mais frequente na TC é de uma massa arredondada,
quística, de densidade de fluido mas não hídrica, cápsula visível,
situada no mediastino médio, em posição subcarinal (Figs. 17 e 18).
Estes quistos no entanto podem encontrar-se também no mediasti-
no posterior, em posição paraesofágica, compartimento onde tam-
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Fig. 15 A e B. Radiografia simples do tórax, PA e perfil, mostrando quisto celómico do peri -
cárdio de grandes dimensões.
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bém se situam outros quistos congénitos, derivados também do
intestino primitivo.

Os doentes são frequentemente assintomáticos mas podem dar
sintomas de compressão, das vias aéreas por exemplo, dependente
da sua localização. 

Podem complicar-se com inflamação, infecção; podem ro m p e r
para a árvore brônquica ou mesmo para a cavidade pleural originan-
do um empiema. Foram descritas transformações malignas (muito
raro). Por essas razões, os quistos broncogénicos e outros quistos
derivados do intestino primitivo devem ser extirpados ciru rg i c a-
mente.

Tumores do mediastino posterior
São essencialmente tumores de origem nervosa. Podem ser

benignos ou malignos e formar-se quer a partir das baínhas dos ner-
vos (intercostais, mas também vago, frénico ou espinhais) quer a
partir dos gânglios simpáticos, quer do sistema paraganglionar sim-
pático ou parasimpático (Quadro XVIII). Mais de 70% são tumores
benignos das baínhas nervosas.
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Fig. 16. TC correspondente à radiografia anterior, demonstrando densidade hídrica do quisto.
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Fig. 17 A e B. Radiografia de tórax PA e perfil de doente com quisto broncogénico subcarinal
(em PA, a imagem fica retrocardíaca).
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Quadro XVIII. Tumores neurogénicos do tórax (segundo Shields TW)

Origem Benigno Maligno

Baínha nervosa Neurilemoma Schwanoma maligno
Neurofibroma (sarcoma neurogénico)

Gânglios do sistema Ganglioneuroma Ganglioneuroblastoma
autónomo Neuroblastoma
Sistema paraganglionar 
Simpático Feocromocitoma Feocromocitoma maligno
Parassimpático Paraganglioma não Paraganglioma maligno

cromafim Paraganglioma maligno
Origem neuro- Tumor neuro- T. maligno de células 
ectodérmica ectodérmico periférico pequenas - T. Askin

(PNET)

Os neurilemomas ou schwanomas, os mais frequentes destes
tumores, aparecem na 3.ª e 4.ª década de vida, não têm preferência
por sexo, são em regra únicos e são de crescimento lento.

São na maioria dos casos assintomáticos, sendo descobert o s
numa radiografia de tórax de rotina, mas podem causar sintomas de
compressão quer inespecíficos quer neurológicos. 
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Fig. 18. TC de doente com quisto broncogénico subcarinal.
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Uma evolução possível é para o seu crescimento através de um
buraco de conjugação vindo a causar sintomas de compre s s ã o
medular.

Radiograficamente, apresentam-se como massas arre d o n d a d a s ,
bem limitadas, situadas em regra no mediastino posterior (Fig. 19). 

Podem ter calcificações e acompanhar-se de erosão das costelas ou
das vértebras. A TC é essencial para mostrar o grau de envolvimento
da parede torácica e a existência ou não de extensão do tumor através
de um buraco de conjugação para o canal raquidiano (Fig. 20). Deve
ser realizada uma ressonância magnética sempre que se suspeite desta
última situação (Fig. 21).

Dada a possível evolução destes tumores, eles devem ser extirpa-
dos ciru rgicamente quando diagnosticados. Nos casos em que há
prolongamento intra-raquidiano (tumores “em ampulheta”), a res-
secção implica uma abordagem mista cirúrgica, torácica e neuroci-
rúrgica. 

Os n e u ro f i b ro m a ssão por ordem de frequência os segundos
tumores neurogénicos do mediastino. Na sua origem está não só a
proliferação de células de Schwann (como nos neurilemomas) mas
também de fibroblastos perineurais e neuritos. 

Não se distinguem sintomática ou radiologicamente dos neurile-
momas mas podem fazer parte da doença de Von Recklinghausen,
de que são considerados lesões específicas, aparecendo em 30% dos
casos.

Os tumores malignos das baínhas nervosas são designados por
Schwanomas malignos. São relativamente raros (5% dos tumore s
das baínhas), aparecem em ambos os sexos, mais frequentemente nas
3.ª a 5.ª décadas de vida. Apresentam-se como tumores do mediasti-
no posterior, sendo em regra sintomáticos quando diagnosticados.

O tratamento é cirúrgico, podendo ser seguido de radioterapia.
Contudo os benefícios da radioterapia mas sobretudo da quimiote-
rapia adjuvantes não parecem provados. 

Os tumores originados a partir dos gânglios do simpático me-
diastínico podem ser benignos - os ganglioneuromas ou altamente
malignos - os neuroblastomas. 

Os g a n g l i o n e u ro m a ssão menos frequentes do que os tumore s
benignos das baínhas nervosas, aparecem em ambos os sexos,
s o b retudo na criança depois dos 3 anos e no adolescente e jovem
adulto. Entram no diagnóstico diferencial dos tumores neuro g é -
neos do mediastino posterior, só se distinguindo em regra histolo-
gicamente. 
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Fig. 19 A e B. Radiografia simples do tórax PA e perfil de doente com neurilemoma em botão
de camisa do mediastino posterior (o “clip” foi colocado aquando da laminectomia que prece -
deu a toracotomia).
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Fig. 20. TC correspondente, mostrando tumor do mediastino posterior e alargamento do
buraco de conjugação.

Fig. 21. RM correspondente, com contraste mostrando o prolongamento intra-raquidiano do
tumor. A RM com contraste veio substituir com vantagem a mielografia. 
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De notar que a extensão intra-raquidiana é rara. Estes tumores
são curáveis cirurgicamente por ressecção completa.

O neuroblastoma é o tumor maligno mais frequente na infância
a seguir às leucémias e aos tumores cerebrais. Representam cerca de
6% dos tumores mediastínicos de origem nervosa. Mais de 90% dos
doentes têm menos de 6 anos e há um ligeiro predomínio do sexo
masculino.

Estes tumores têm uma característica curiosa que é a possibilida-
de de regressão espontânea ou de maturação para uma forma beni-
gna, mas apenas na criança pequena.

Os doentes são habitualmente sintomáticos na altura do dia-
gnóstico, apresentando sintomas e sinais de compressão mediastíni-
ca, sintomas constitucionais ou ligados à secreção de catecolaminas
e peptidos vasoactivos pelo tumor. Este tem tendência marcada para
c rescer através dos buracos de conjugação, causando sintomas de
compressão medular.

Mais de 50% das crianças com neuroblastomas têm envolvimen-
to da medula óssea, mesmo na ausência de alterações ósseas radio-
gráficas. 

Aparecem radiograficamente como massas do mediastino poste-
r i o r, de grande volume, limites mal definidos, com calcificações
punctiformes.

Acompanham-se frequentemente de erosão costal e invasão
intra-raquidiana. A TC e a ressonância magnética são úteis para ava-
liar a extensão da doença.

Laboratorialmente tem interesse determinar os níveis plasmáti-
cos e urinários das catecolaminas e seus produtos de degradação
(ácido vanilmandélico e homovanílico), que funcionam como mar-
cadores.

O diagnóstico de neuroblastoma do mediastino deverá assim
incluir além de radiografias de tórax e TC torácica e possivelmente
ressonância magnética, o doseamento das catecolaminas e metabóli-
tos, a punção medular eventualmente com biopsia óssea, a radiogra-
fia do esqueleto e se esta for negativa mas a punção medular positi-
va, cintigrafia óssea.

As cintigrafias com isótopos como o I131 meta-iodo-benzil-gua-
nidina ou o octreotido, que se fixam nos tumores neuroendócrinos
e suas metástases, poderão vir a substituir alguns destes exames.

O prognóstico destas situações está dependente da idade do
doente (a sobrevivência está em correlação inversa com a idade da
criança na altura do diagnóstico, sendo melhor para as que têm
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menos de 1 ano), da localização do tumor (a localização no medias-
tino posterior tem melhor prognóstico do que a intraabdominal) e
do estádio da doença.

Para o seu tratamento, é necessária uma abordagem multidisci-
plinar. Nos estádios localizados da doença, a opção cirúrgica parece
ser a melhor, e desde que completa a ressecção resultará em 90% dos
casos. Nos casos em que há invasão regional, a excisão será em regra
incompleta e deverá ser seguida de quimioterapia e nova ressecção.
A radioterapia poderá ser associada mas os seus efeitos secundários
podem ser fatais na criança. Nos tumores metastizantes, deve-se
optar por quimioterapia de indução seguida de cirurgia se possível
e radioterapia. A ciru rgia é em regra necessária à colheita de um
fragmento de tecido para diagnóstico, mas na criança pequena, com
menos de um ano a caracterização histológica é dispensada face a um
tumor do mediastino posterior, com envolvimento da medula óssea
e marcadores positivos (catecolaminas ou metabolitos). 

Como foi dito, estes tumores são neoplasias praticamente exclu-
sivas da criança. Os chamados neuroblastomas do adulto são hoje
considerados como neuro-epiteliomas periféricos ou t u m o re s
neuro-ectodérmicos periféricos (PNET). Ocorrem em adolescentes
e jovens adultos (2.ª e 3.ª décadas de vida). 

Têm semelhanças com o sarcoma de Ewing (inclusivé sob o
aspecto cromossómico), pelo que tem sido preconizada uma
terapêutica parecida. 

Esta consiste em indução com quimioterapia intensiva e contro-
le local com cirurgia e radioterapia; quimioterapia de ablação medu-
lar, irradiação corporal e transplantação medular autóloga. 

Tumores do mediastino superior
São com frequência lesões cervicomediastínicas, de que o exem-

plo mais comum é o bócio mergulhante. 
Estes re p resentam entre 7% e 20% dos chamados tumores do

mediastino e aparecem em cerca de 6% dos doentes com bócio cer-
vical. 

Apesar de com frequência os bócios cervicais terem um pequeno
p rolongamento intratorácico, apenas aqueles que, mantendo uma
conexão com a glândula cervical, descem a mais de 2 dedos travessos
abaixo do opérculo torácico com o doente em posição supina
deverão ser considerados como mergulhantes.
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A maioria dos doentes tem mais de 50 anos, o sexo feminino é
afectado 3 a 4 vezes mais do que o masculino, e a obesidade é um
dado frequente. 

Podem ser assintomáticos ou originar sintomas re l a c i o n a d o s
com a compressão causada pelo tumor: dispneia, estridor, tosse, sín-
droma cava superior, disfagia, rouquidão. Podem acompanhar-se ou
não de massa cervical. Na radiografia simples do tórax estes tumores
provocam desvio nítido da traqueia para um dos lados e na TC têm
o aspecto característico de uma massa de contornos suaves, situada
no mediastino superior, em continuidade com uma massa cervical,
desviando traqueia e esófago, afastando os vasos, com áreas quísticas
e calcificações grosseiras (Figs. 22 e 23).

A cintigrafia da tiroideia (Fig. 24), realizada hoje com 123I ou
99mcTc pode não contrastar a porção intratorácica (na nossa expe-
riência só em 35% dos casos evidencia a porção subesternal) e por-
tanto não é um exame indispensável. 

É mais útil para esclarecer as alterações da glândula cerv i c a l ,
assim como a punção-aspiração já que a porção intratorácica do
bócio não lhe é acessível. 
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Fig. 22. Radiografia simples do tórax em PA de doente com bócio mergulhante gigante.
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Fig. 23. TC correspondente, mostrando tumor de grandes dimensões, com calcificações, afas -
tando os vasos.

Fig. 24. Cintigrafia da mesma doente, evidenciando além de bócio cervical, porção mergu-
lhante de grandes dimensões, dependente do lobo direito da tiroideia.
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O doseamento das hormonas tiroideias esse é obrigatório e nos
t u m o res volumosos com grande desvio da traqueia é aconselhável
realizar uma fibroscopia para avaliação do grau de malácea da tra-
queia. 

Os bócios mergulhantes têm indicação cirúrgica devido ao risco
inevitável de aparecimento de complicações e à eventualidade se
bem que rara de malignização. A via mais utilizada é a cervicotomia
transversal baixa, que permite extirpar mais de 95% dos bócios mer-
gulhantes; poderá em alguns casos ter que ser completada com uma
esternotomia mediana parcial ou total.

Distintos dos bócios mergulhantes, são os bócios endotorácicos
v e rd a d e i ros ou ectópicos, que não têm conexão com a tiroideia cerv i-
cal e tanto podem parecer no mediastino anterior como no posterior. 

O diagnóstico correcto só se faz na maioria dos casos intra-ope-
ratoriamente, já que pode ser difícil distingui-los de outros tumores
do mediastino com a mesma localização. 

O aspecto na TC (com zonas quísticas, lagos vasculares, calcifi-
cações) permite por vezes suspeitar do diagnóstico. O tratamento
destas lesões é igualmente cirúrgico. 

Outros (tumores mesenquimatosos)
São tumores relativamente raros, totalizando menos de 10% das

massas mediastínicas. Uma percentagem importante (cerca de 55%)
é de natureza maligna principalmente na criança em que pode atin-
gir os 85%. Este grupo compreende tumores de origens várias que
vão dos tumores com origem em vasos linfáticos ou sanguíneos a
tumores do mesênquima pluripotencial (Quadro XIX).

O diagnóstico pré-operatório destas lesões é difícil porque con-
trariamente à maioria dos restantes tumores não têm localizações
características. 

Existem no entanto alguns elementos que nos podem guiar. Por
exemplo, os linfangiomas, que aparecem essencialmente na criança,
são quase sempre lesões cervicomediastínicas (crescendo para o
mediastino anterior), de natureza quística. 

Os tumores vasculares sanguíneos podem também aparecer sob
a forma de tumores arredondados, quísticos, de densidade seme-
lhante à dos vasos, contrastando como eles. 

São mais frequentes no mediastino anterior e médio, mas podem
aparecer no posterior.
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Face à suspeita de um tumor deste tipo, justifica-se a realização
de ressonância magnética e de angiografia.

Quadro XIX. Tumores mesenquimatosos primitivos do mediastino

CLASSIFICAÇÃO DE SHIELDS E ROBINSON

T. C/ORIGEM NOS VASOS LINFÁTICOS
Linfangioma - Higroma quístico

T. C/ORIGEM NOS VASOS SANGUÍNEOS
Hemangioma, angiosarcoma, hemangioendotelioma benigno e maligno, hemangiopericitoma
benigno e maligno, leiomioma, leiomiosarcoma

TUMORES DO TECIDO FIBROSO
Fibroma, fibrosarcoma, histiocitoma fibroso maligno

T. DO TECIDO ADIPOSO
Timolipoma, timoliposarcoma, lipoma e liposarcoma

T. DE ORIGEM MUSCULAR
Rabdomioma, rabdomiosarcoma

T. DO MESÊNQUIMA PLURIPOTENCIAL
Mesenquimoma benigno e maligno

OUTROS TUMORES
Tumor fibroso localizado benigno ou maligno
Sarcoma sinovial, meningioma, xantoma, sarcoma extra-esquelético

Os tumores mesenquimatosos sólidos entram no diagnóstico
diferencial dos tumores sólidos do mediastino mais frequentes em
determinado compartimento. 

Um dos casos mais interessantes é o dos chamados tumore s
fibrosos solitários, descritos por Rosai em 1989, que se confundem
fácilmente com timomas. Só a abordagem cirúrgica e o exame da
peça operatória é que esclarecem estes casos.

O tecido adiposo, pela sua densidade, é fácil de identificar em
TC. Mas se grande número de tumores do mediastino pode apre-
sentar um componente maior ou menor de tecido adiposo junta-
mente com outros componentes de densidade de tecidos moles
como é o caso de alguns timomas, por exemplo, os lipomas propria-
mente ditos são relativamente raros, e o seu diagnóstico diferencial
tem de ser feito com os lipomas pré-herniátios das hérnias de Mor-
gagni ou com a lipomatose.
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Abordagem prática dos tumores do
mediastino

Q u e remos frisar que, uma vez levantada a hipótese de tumor
do mediastino, o doente deve, em nossa opinião, ser encaminhado
para uma consulta de especialidade, onde rapidamente lhe serão
pedidos os exames mais úteis para o esclarecimento da sua patolo-
gia. O leque de exames complementares necessários a todos os
doentes é restrito (Quadros XX e XXI); a grande maioria só deve-
rá ser requisitada orientada pelas hipóteses diagnósticas mais pro-
váveis (Quadro XXII); o pedido indiscriminado de exames traduz-
-se por perda de tempo e gastos injustificados, sem benefício para
o doente.

Deverá ser portador de uma radiografia de tórax, PA e perfil e se
possível de uma TC torácica. Caso possua radiografias antigas, é de
toda a conveniência trazê-las igualmente. Os exames laboratoriais
que deverá ter feito estão listados no quadro XXI. Será útil ainda
que traga um ECG recente e provas de função respiratória.

É com os dados destes exames, em especial localização e
características do tumor fornecidas pela radiografia simples do tórax
PA e perfil e TC, e tendo em conta o sexo e a idade do doente, a
existência ou não de sintomas ou síndromas específicos, que iremos
“jogar” para pôr as hipóteses de diagnóstico mais prováveis e de
acordo com estas, pedir os restantes exames considerados necessá-
rios ao esclarecimento da situação e à orientação terapêutica mais
adequada.

Por exemplo, um tumor do mediastino superior que provoque
um desvio da traqueia, se revele na TC por uma massa mais ou
menos heterogénea, com lagos vasculares e possivelmente com algu-
mas calcificações intratumorais, em posição pré-traqueal, afastando
para a frente e para os lados os vasos supraaórticos e o tronco bra-
quiocefálico esquerdo, ou mesmo re t rotraqueal, sobretudo se sur-
gindo numa doente do sexo feminino, entre os 60 e os 70 anos, e
especialmente se esta fôr obesa, é muito provavelmente um bócio
mergulhante, mesmo na ausência de massa cervical ou de anteceden-
tes de bócio cervical. 

Face a um tumor bem limitado do mediastino médio, homogé-
neo, bem limitado, de densidade hídrica, particularmente se situado
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no ângulo cardiofrénico direito, a primeira hipótese é de quisto
seroso (pleuropericárdico) (Quadro XXIII).

Quadros XX, XXI e XXII. Lista dos exames essenciais e dos específicos

Diagnóstico dos tumores do mediastino

Exames essenciais (todos os doentes)

Radiografia de tórax em 2 planos perpendiculares (PA e perfil)
TC torácica
Análises laboratoriais (ver quadro)
ECG 
PFR
Trazer radiografias antigas caso existam

Tumores do mediastino  

Exames laboratoriais: rotinas

Hemograma completo com plaquetas
Ureia e glicémia
Ionograma
Transaminases
Fosfatase alcalina
LDH
E ainda antigénios HBs e HIV 1 e 2

Diagnóstico dos tumores do mediastino

Outros exames (de acordo com localização do tumor e hipótese diagnóstica 
mais provável)

Tumor do mediastino superior: se suspeita de bócio mergulhante: fibrobroncoscopia, cintigrafia
da tiroideia, provas de função tiroideia.

Tumor do mediastino anterior, com características invasivas: se doente do sexo masculino, com
40 anos ou menos: doseamento da αFP e βHCG.
Para avaliação da ressecabilidade: RM.
Tumor do mediastino anterior com MG (timoma): EMG, prova de Tensilon.
Tumor do mediastino anterior com síndroma de Cushing: doseamento do ACTH e corticoste-
róides no sangue.

Tumor do mediastino com crises hipertensivas. Muito vascularizado (TC) (paraganglioma?): res-
sonância magnética. Cintigrafia com MIBG ou octreoscan (anti-receptores da somatostatina).

Tumor do mediastino posterior com alargamento de um (ou mais) buraco de conjugação: res-
sonância magnética do mediastino posterior e coluna vertebral dorsal.
Tumor invasivo do mediastino posterior na criança. Doseamento das catecolaminas no sangue e
dos ácidos vanil e homovanil mandélicos na urina (neuroblastoma?).
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Se a lesão for quística, mas de parede mais espessa, conteúdo líqui-
do mais denso, sobretudo se situada em posição subcarinal, podere-
mos estar em presença de um quisto traqueo ou broncogénico. Numa
lesão bem limitada, quística, em posição para-esofágica (posterior,
p o rtanto), é também de pensar em malformações derivadas do intesti-
no primitivo (quistos broncogénicos, quistos esofágicos). 

Qualquer destas situações tem indicação cirúrgica, variando ape-
nas a via de abordagem, de acordo com o diagnóstico mais provável
e a preferência do cirurgião. 

As massas homogéneas sólidas são em regra causadas por adeno-
patias conglomeradas cuja excisão (ou biopsia cirúrgica) é necessária
para mostrar se trata de um linfoma (doença de Hodgkin ou linfoma
não Hodgkin) ou por exemplo de uma doença de Castleman.

Quadro XXIII. Tumores do mediastino médio: diagnósticos mais prováveis consoante
características imagiológicas (Rx simples e TC)

D e n s i d a d e L o c a l i z a ç ã o Outras S e x o / i d a d e Diagnóstico provável
c a r a c t e r í s t i c a s

Partes moles Paratraqueal Lobulado Conglomerado 
de adenopatias

Quisto simples Ângulo Arredondado Quisto seroso
cardiofrénico ou oval (pericárdico)
(+ à Dta.)

Quisto Paratraqueal Capsulado Quisto broncogénico
“não puro” ou subcarinal
Gordura Ângulo + Feminino, Hérnia de Morgagni

cardiofrénico Dto. > 40 A, obesa

Uma massa situada no mediastino posterior, bem limitada e
homogénea, terá grandes probabilidades de ser um tumor neurogé-
nico, qualquer que seja a idade e o sexo do doente (Quadro XXIV). 

A co-existência com lesões cutâneas da doença de Recklinghau-
sen far-nos-à pensar num neurofibroma. 

A hipótese diagnóstica de tumor de origem nervosa do mediasti-
no posterior obriga, como dissémos, ao despiste de prolongamento
intra-raquidiano: assim se a TC mostrar um alargamento de um
buraco de conjugação, é necessário pedir uma ressonância magnéti-
ca para confirmação e planeamento da táctica cirúrgica (abordagem
mista neurocirúrgica e torácica). 
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Quadro XXIV. Tumores do mediastino posterior. Diagnósticos mais prováveis segundo as
características radiológicas e a idade

Densidade Outras caract. Idade Diagnóstico provável

Quisto “não puro” Não invasivo Qto. broncogénico ou similar
Partes moles Não invasivo/em botão  < 20 A Neurilemoma/

de camisa p/ canal Ganglioneuroma
raquidiano

Partes moles Id. > 20 A Neurilemoma
Id. + D. Recklinghausen Neurofibroma
Partes moles Invasivo, calcificações Criança Neuroblastoma
Id. Id. Jovem PNET
Id. Invasivo Adulto Schwanoma maligno, sarcoma

Um tumor invasivo desse compartimento se na criança corres-
ponde em regra a um neuroblastoma, poderá no adulto ser um
schwanoma maligno, um sarcoma ou outro tumor mesenquimatoso
maligno, que só será caracterizado por uma biópsia cirúrgica.

Os tumores de características benignas do mediastino anterior
mais frequentes são ou timomas “benignos” (não invasivos) e os
teratomas. Um doente na 3.ª década de vida, assintomático, com
uma massa quística, bem limitada, situada na loca tímica, terá prova-
velmente, qualquer que seja o seu sexo, um teratoma benigno (mas
pode tratar-se de um quisto do timo) (Quadro XXV).

Mas se uma imagem bem limitada, de contornos nítidos, homo-
génea, sem necrose ou calcificações, situada na loca tímica, aparecer
numa mulher com mais de 50 anos, estaremos quase seguramente
perante um timoma benigno. A associação com miastenia grave ou
com outra doença auto-imune é praticamente patognomónica desta
patologia.

A descoberta de um tumor invasivo do mediastino anterior,
implica o diagnóstico diferencial entre linfoma (doença de Hogdkin
ou linfoma não Hodgkin), tumor germinativo e Timoma invasivo
(carcinoma do timo). É importante ter em mente que os Tumores
germinativos malignos são praticamente exclusivos do sexo masculi-
no, nas 3.ª e 4.ª décadas de vida, e que um tumor invasivo do medias-
tino anterior numa jovem é muito mais provavelmente um linfoma
do que um timoma. 
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Quadro XXV. Diagnósticos mais prováveis dos tumores do mediastino anterior (loca tími -
ca) tendo em conta algumas das suas características imagiológicas e aspectos clínicos

Densidade Outras Sexo Idade Associações Outros Diagnóstico 
caracter. elementos provável

Partes Homogéneo, 3 F/2 M 40-60 a MG, PRCA, Timoma
moles bem limitado Hipogama, “benigno”

Zonas de globulinémia Timoma 
necrose e invasivo/ 
calcificação. carcinoma 
Invasão timo

Id. 3 M/1 F 50 a S. Cushing Carcinóide 
do timo

Partes Calcificação Adulto S. Klinefelter Teratoma 
moles/quisto da parede, jovem benigno

dentes, ossos

Partes moles Zonas necrose, M 20–40 a S. Klinefelter αFP elevada Tumor 
hemorragia. D. hematoló- germinativo 
Invasão gicas malignas βHCG maligno
vascular e elevada
outras (excepto 
estruturas seminomas)
vizinhas

Partes moles Lobulado F 20-40 a Prurido D. Hodgkin
50 a Sint. b

Id. Invasão, +F 20-40 a SVCS Linfoma 
necrose, Sint. b não Hodgkin
derrame pleural 
e pericárdico

Uma vez feito o diagnóstico, a terapêutica é cirúrgica na maioria
das situações benignas como vimos. O doente deverá pois ser enca-
minhado, se ainda o não foi, para um serviço da especialidade. 

Nos casos de tumores malignos ou com características invasivas,
importa proceder ao estadiamento antes de iniciar qualquer terapêu-
tica. Esta poderá ser médica ou cirúrgica, consoante a natureza da
lesão, mas muito frequentemente combinada. Deverá ser orientada
por um grupo multidisciplinar habituado a lidar com estas situações.
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QUESTIONÁRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO
Responder a todas as perguntas com (V) verdadeira ou (F) falsa,

e enviar para:
CURSO INTERACTIVO DE PNEUMOLOGIA

Secretariado:
Permanyer Portugal

Av. Duque d’Ávila, 92 7.º E
1050-084 Lisboa

1. Os tumores do mediastino situam-se com mais frequência no:

a) Mediastino superior (   )
b) Mediastino anterior (   )
c) Mediastino médio (   )
d) Mediastino posterior (   )

Qual dos seguintes tipos de tumores se situa habitualmente no
mediastino anterior?

a) Bócios mergulhantes (   )
b) Tumores de origem nervosa (   )
c) Quistos broncogénicos (   )
d) Timomas (   )

2. O diagnóstico diferencial dos timomas deve ser feito com:

a) Quistos do pericárdio (   )
b) Tumores de origem nervosa (   )
c) Linfomas e tumores germinativos (   )
d) Bócios ectópicos (   )

3. Qual das seguintes doenças aparece mais frequentemente 
associada aos timomas?

a) Hipogamaglobulinémia (   )
b) Doenças do colagéneo (   )
c) Miastenia grave (   )
d) Síndroma de Eaton-Lambert (   )

4. Em qual das seguintes situações, se deve sempre pesquizar a
hipótese de timoma associado?

a) Hipogamaglobulinémia (   )
b) Aplasia pura das células vermelhas (   )
c) Polimiosite (   )
d) Síndroma de Sjogren (   )
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5. Em que se baseia o diagnóstico dos tumores do mediastino?

a) Radiografia simples do tórax e TC torácica (   )
b) Sexo e idade do doente (   )
c) Sintomatologia (   )
d) Todos os anteriores (   )

6. A ressonância magnética está indicada:

a) Nas suspeitas de invasão de uma estrutura ou órgão vital por um
tumor do mediastino (   )

b) Na suspeita por TC de alargamento de um buraco de 
conjugação (   )

c) Em todos os tumores do mediastino (   )
d) Nos casos a) e b) (   )

7. O uso de radio-isótopos tem interesse:

a) Para diagnóstico diferencial entre timomas e linfomas (   )
b) No follow-up de doentes com linfomas do mediastino (   )
c) Para demonstrar a natureza tiroideia de um tumor do mediastino (   )
d) Para confirmar a natureza maligna de uma lesão (   )

8. O que distingue um timoma dito benigno de um maligno?

a) As alterações celulares presentes no maligno (   )
b) A presença de um maior ou menor número de linfócitos (   )
c) A associação com miastenia grave (   )
d) O grau de invasão do tumor (   )

9. Num doente com um tumor do mediastino, devemos pedir o
doseamento da -fetoproteína:

a) Sempre (   )
b) Nos homens com menos de 40 anos (   )
c) Em todos os tumores quísticos (   )
d) Sempre que o tumor se acompanhe de doença hematológica (   )

10. Qual o diagnóstico mais provável de um tumor 
do mediastino anterior, numa mulher de 55 anos?

a) Teratoma (   )
b) Timoma (   )
c) Linfoma linfoblástico (   )
d) Bócio ectópico (   )

11. Uma criança com menos de 1 ano, com um tumor 
do mediastino  posterior e invasão do canal raquidiano, 
terá provavelmente:

a) Um neuroblastoma (   )
b) Um sarcoma de Ewing (   )
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c) Um tumor germinativo maligno (   )
d) Um neurofibroma (   )

12. Qual dos seguintes tumores neurogénicos está mais vezes
associado à doença de Von Recklinghausen?

a) Ganglioneuroma (   )
b) Neurilemoma (   )
c) Neurofibroma (   )
d) Não existe preferência (   )

13. O síndroma de Klinefelter, está relacionado com uma maior
incidência de: 

a) Tumores germinativos (   )
b) Linfomas de Hodgkin (   )
c) Quistos do timo (   )
d) Tumores neurogénicos (   )

14. A melhor via de acesso para biopsar um tumor invasivo do
mediastino anterior é:

a) A mediastinoscopia cervical (   )
b) A mediastinotomia anterior (   )
c) A punção aspirativa transtorácica (   )
d) A toracoscopia (   )

15. Os quistos broncogénicos devem ser:

a) Ressecados cirurgicamente mesmo quando assintomáticos (   )
b) Aspirados por punção sob controle de TC (   )
c) Mantidos sob vigilância (   )
d) Só operados depois de darem complicações (   )

16. A videotoracoscopia é uma boa via para o tratamento:

a) Da hiperplasia do timo (   )
b) Dos timomas (   )
c) Dos bócios mergulhantes (   )
d) Dos quistos celómicos (   )

17. Em qual ou quais dos seguintes casos é que se pode 
dispensar a confirmação histológica de um diagnóstico:

a) Tumor invasivo do mediastino anterior com fetoproteína elevada (   )
b) Tumor invasivo do mediastino posterior na criança de menos 

de 1 ano com catecolaminas elevadas e envolvimento da 
medula óssea (   )

c) Tumor quístico do mediastino médio (   )
d) Em a) e b) (   )
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18. No contexto diagnóstico de um tumor do mediastino, 
a existência de um síndroma da veia cava superior significa
habitualmente que estamos em presença de:

a) Um tumor invasivo do mediastino anterior (   )
b) Um bócio mergulhante (   )
c) Um tumor vascular (   )
d) Um tumor do mediastino posterior (   )

19. O aparecimento de um síndroma de Claude Bernard Horner 
pode significar:

a) Um tumor de Pancoast (   )
b) Um tumor maligno do mediastino anterior (   )
c) Um tumor benigno ou maligno dos gânglios simpáticos (   )
d) As hipóteses a) e c) são verdadeiras (   )

20. A paralisia de uma hemicúpula diafragmática, num contexto
diagnóstico de tumor do mediastino:

a) Significa sempre que se trata de um tumor maligno (   )
b) Pode significar tratar-se de um tumor maligno mas também 

um tumor benigo que englobe o nervo frénico correspondente (   )
c) Pode significar invasão do pericárdio pelo tumor (   )
d) As hipóteses c) e d) são verdadeiras (   )

21. Face a um tumor invasivo do mediastino anterior ,
numa jovem do sexo feminino, com densidade de partes moles 
e áreas de necrose:

a) A hipótese diagnóstica mais provável é tratar-se de um linfoma (   )
b) A realização de biopsia cirúrgica é indispensável à caracterização 

da lesão (   )
c) A via mais aconselhável para a sua realização é a mediastinotomia 

anterior (   )
d) Todas as afirmações anteriores são verdadeiras (   )

22. Os timomas têm:

a) Indicação para ressecção cirúrgica primária desde que 
completamente extirpáveis (   )

b) Indicação para ressecção cirúrgica mesmo que incompleta (   )
c) Quando irressecáveis, o mesmo prognóstico quer seja feita 

uma ressecção cirúrgica incompleta quer uma simples biopsia (   )
d) As afirmações a) e c) são ambas verdadeiras (   )

23. No adulto:

a) Os tumores mais frequentes são os do mediastino anterior (   )
b) Os tumores malignos mais frequentes do mediastino anterior são

actualmente os linfomas (   )
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c) A incidência de tumores do mediastino é maior entre os 40 e os 
60 anos (   )

d) Todas as anteriores são verdadeiras (   )

24. Na criança:

a) Os tumores do mediastino são mais frequentemente sintomáticos 
do que no adulto (   )

b) Os tumores mais frequentes do mediastino são os 
ganglioneuromas e os neuroblastomas (   )

c) Os timomas são quase inexistentes (   )
d) Todas as anteriores são verdadeiras (   )

25. Um tumor germinativo com um valor elevado 
da fetoproteína sérica é quase seguramente:

a) Um teratoma benigno (   )
b) Um tumor maligno não seminomatoso (   )
c) Um seminoma (   )
d) Qualquer dos anteriores (   )

26. A hipótese de um tumor do mediastino anterior de grandes
dimensões ser um linfoma, deve ser levantada se:

a) O doente for uma jovem de cerca de 20 anos (   )
b) O doente for um ou uma jovem entre os 20 e os 30 anos, 

e referir febre e suores nocturnos (   )
c) O doente fôr um homem na sexta década de vida (   )
d) Nos dois primeiros casos (   )
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