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alargamento do mediastino 

Lesões torácicas: 

25 a 50% de todas as lesões traumáticas 

Lesões dos grandes vasos do mediastino: 

90% por traumas penetrantes… 
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Traumas contusos: 

 lesões de aorta: 

  eventos de trânsito 

   [30 – 40% das mortes] 

a maioria: 

1. no segmento descendente proximal 

depois: 2. arco aórtico 

   3. porção diafragmática 



anatomia 

1º 
2º 
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apenas 5,5% dessas vítimas chegam 

com vida ao hospital! 

na sala de emergência: 

 mecanismo de trauma 

 alargamento de mediastino na 

 radiografia de tórax 
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alargamento do mediastino: 
 é de difícil interpretação... 

 medida [cm]: 

 

    AP   PA  

total  8,65  7,45 

esquerda*  5,45  4,95 

 
  Lai V, et al.  

Diagnostic accuracy of mediastinal width measurement on posteroanterior and anteroposterior chest radiographs in 
the depiction of acute nontraumatic thoracic aortic dissection.  

Emerg Radiol, 2012. 
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alargamento do mediastino: 

  

 medida total: 

   > 8 cm [7,3 – 9,4]  

 
  Sturm JT, et al.  

Chest roentgenographic findings in 26 patients with traumatic rupture of the thoracic 

aorta.  

Ann Emerg Med, 1983. 
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Outros sinais radiológicos: 

 apagamento do botão aórtico 

 desvio de traqueia  

 rebaixamento do brônquio fonte 

 esquerdo 

 fraturas da 1a e 2a costelas 

 hemotórax  
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desvio de traqueia 



rebaixamento do brônquio fonte  



fraturas da 1a e 2a costelas 



hemotórax 
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Diagnóstico: 

 

1. tomografia computadorizada helicoidal 

2. arteriografia torácica 

3. ecocardiograma transesofágico 
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Tomografia computadorizada helicoidal: 

  com reconstituição tridimensional 

   sensibilidade:     97,8% 

   especificidade: 100,0% 

rápido 

não invasivo 

custo menor 
  



tomografia 
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Arteriografia torácica: 

 

 até a década de 90 do século XX: 

  “padrão ouro” 

 atualmente: 

  restrito à terapêutica   



arteriografia 

http://www.emedicine.com/radio/images/Large/1096rad881-2.jpg


arteriografia 

PRÓTESE 

http://www.emedicine.com/radio/images/Large/1096rad881-2.jpg


tomografia e arteriografia 
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Ecocardiograma transesofágico: 

  operador dependente   

 na beira do leito 

  sensibilidade: 63% 

  especificidade: 84% 

 quando há indicação de  

 laparotomia de emergência…  
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Tratamento: 

1. abordagem endovascular 

2. abordagem cirúrgica 

3. toracotomia na sala de emergência 
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Abordagem endovascular: 
  
 estabilizar hemodinamicamente… 

  
 minimamente invasivo 
 menor reposição sanguínea 
 redução da: 
   paraplegia 
   mortalidade 
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Abordagem endovascular: 

 utilização: 

 2002 a 2010: 

  de 11% para 78% 
     

  de Mestral C, et al.  

Evolution of the Incidence, Management, and Mortality of Blunt Thoracic Aortic 

Injury: A Population-Based Analysis.  

J Am Coll Surg, 2013. 
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Abordagem endovascular: 

 paraplegia: 

  23% para   0% 

 mortalidade: 

  22% para 13% 
     

  Demetriades D, et al.  

Diagnosis and treatment of blunt thoracic aortic injuries: changing perspectives.  

J Trauma, 2008. 
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Abordagem cirúrgica: 
   
via de acesso: 
 esternotomia mediana: 
   aorta ascendente 
   crossa da aorta 
 toracotomia anterolateral esquerda 
 4º EIC: 
   aorta descendente 
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Toracotomia na sala de emergência: 

  

contra-indicada para traumas contusos!  

   
     

   



 

? 



RESUMO 

lesões raras e muito graves 

suspeita: 

 alargamento de mediastino na radiografia de tórax 

diagnóstico: 

tomografia 

aortografia 

ecografia transesofágica 

tratamento: 

abordagem endovascular 

 cirurgia 



catástrofes – estado atual... 
Obrigado! 
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