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INTRODUÇÃO 
 

 O pneumomediastino espontâneo 
(síndrome de Hamman) é um evento bastante 
incomum, que se caracteriza pela presença de gás ou ar 
livre no mediastino. Pode estar relacionado a crises 
asmáticas graves, manobra de Valsalva, abuso de 
drogas inalatórias, entre outros. 
 

 

• Persistiu com dor  torácica importante 

• Realizada tomografia de tórax (TC) que mostrou 
pneumomediastino (Figura 1), além de áreas de 
atenuação em mosaico.  

• Pela melhora gradual, optado por analgesia, suporte 
clínico e medidas para broncoespasmo. 

• Realizada nova TC uma semana após o exame inicial 
(Figura 2) que mostrou resolução do 
pneumomediastino, estando atualmente em 
seguimento pneumológico.  

DISCUSSÃO / CONCLUSÃO 
  
 Essa condição se associa à ruptura 
alveolar, que resulta de alta pressão intra-alveolar, 
baixa pressão perivascular, ou de ambas. A radiografia 
de tórax costuma ser o exame inicial de triagem, com 
sensibilidade de até 90%, a depender da extensão do 
processo. A tomografia de tórax é o exame padrão 
ouro para o diagnóstico. Costuma ter uma evolução 
benigna e autolimitada. Seu tratamento é controverso, 
com a maioria dos estudos sugerindo conduta 
conservadora, com repouso e analgesia. 
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FIGURA 1 – Tomografia computadorizada de tórax mostrando 
áreas de pneumomediastino 

PNEUMOMEDIASTINO ESPONTÂNEO E CRISE 

ASMÁTICA GRAVE: RELATO DE CASO 

FIGURA 2 – Tomografia computadorizada de tórax mostrando 
resolução espontânea do pneumomediastino 

 RELATO DE CASO 
 

• Homem, 18 anos, asmático desde a infância. 
• Crise de dispneia a três dias, tosse seca e sibilância, 

com piora no dia da internação, dor torácica 
retroesternal, de início súbito, lancinante.  

• Taquidispneico (FR 32irm), ausculta pulmonar com 
ruídos globalmente diminuídos, sibilos difusos e 
saturação periférica de O2 de 84%, em ar ambiente.  

• Transferido à UTI. 
• Recuperação lenta após uso de broncodilatadores 

inalatórios, corticóide, aminofilina e sulfato de 
magnésio endovenosos, além de aporte de oxigênio 
com máscara de Venturi. 
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