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Abordagem do Clínico na Síndrome de Hamman – Relato de Caso 

GERAL: 

•Fornecer informações e/ou documentos para reconstituir  a História da Fundação Hospital Adriano Jorge, constituindo, assim, uma importante fonte de pesquisa no Estado do Amazonas. 

ESPECÍFICOS: 

•Resgatar documentos, tais como: leis, portarias, Diário Oficial, fotos, boletins informativos, jornais  locais, relatos de pessoas e outras fontes de informações que remetam à História do Hospital Adriano Jorge; 

•Estabelecer relação entre a missão primordial do hospital com sua prática social atual; 

•Criar um banco de dados, no intuito de  preservar a Memória do Hospital. 
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Presença de ar livre no mediastino que se apresenta sem 

relação com trauma torácico, procedimentos traqueobrônquicos 

ou esofágico. É uma condição rara que foi descrita pela primeira 

vez por Hamman em 1939 e é conhecida como Síndrome de 

Hamman ou Pneumomediastino Espontâneo. A incidência é 

desconhecida, ocorre no sexo masculino na razão de 8:1, com 

maior ocorrência na adolescência e no adulto jovem. É 

constituído um achado raro na asma, representando 1% dos 

casos. Os achados mais frequentes é a tríade: dor torácica, 

enfisema subcutâneo e dispneia.  

Apresentar um caso de Síndrome de Hamman.  

Assinatura do TCLE. Revisão do prontuário do Serviço da 

FHAJ, onde o paciente permaneceu internado até o seu 

diagnóstico. 

INTRODUÇÃO 

OBJETIVOS 

METODOLOGIA 

DESCRIÇÃO DO CASO 

Jovem de 14 anos, masculino, pardo, estudante, natural e 

prodecente de Manaus/AM, há 7 dias apresentou dor torácica 

súbita, inespecífica, maior em base de hemitórax direito, de 

moderada intensidade, associada à dispnéia aos mínimos 

esforços, tosse produtiva com secreção amarelo esbranquiçada 

e febre de 38 ºC tipo lise. Diagnosticado com asma brônquica 

desde os 2 anos, com acompanhamento médico irregular. Ao 

exame de admissão apresentava-se em bom estado geral, 

lúcido e orientado em tempo e espaço, colaborativo, eutrófico, 

hipocorado (+/4+), acianótico, anictérico, dispneico, 

normohidratado e sem edemas. Toráx tipo pectus scavatum com 

expansividade preservada, levemente dispneico porém sem uso 

de musculatura acessória, FR 22 irpm, SaO2 98% em ar 

ambiente. Na palpação destacava-se presença de enfisema 

subcutâneo em axila direita, região supra-clavicular direita, face 

lateral de hemitórax direito e fúrcula esternal. Diagnosticado, 

assim, com Síndrome de Hamman. 

Figura 1. Radiografia de tórax de admissão 

Figura 2. Tomografia de tórax da admissão 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A determinação do clínico e a excelente relação médico-

paciente são fundamentais para corroborar com o processo 

investigatório. O diagnóstico desta patologia é possível, 

somente, através da união dos sintomas clínicos e das imagens 

radiológicas. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

1. L. Hamman, Enfisema mediastinal Espontâneo, Buli Johns Hopkins Hosp, 64 

(1939), pp. 1-21. 

2. Perna V, Vilà E, Guelbenzu JJ, Amat I. Pneumomediastinum: is this really a 

benign entity? When it can be considered as spontaneous? Our experience in 47 

adult patients. Eur J Cardiothorac Surg. 2010;37(3):573-5. 

3. Iyer VN, Joshi AY, Ryu JH. Spontaneous pneumomediastinum: analysis of 62 

consecutive adult patients. Mayo Clin Proc. 2009;84(5):417-21.  

Com base no 

exame clínico e de 

imagem fechou-se o 

diagnóstico de PAC 

com derrame pleural 

e asma brônquica 

exacerbada, iniciando 

tratamento com 

Ceftriaxona 2g/dia, 

Claritromicina 1g/dia, 

broncodilatadores e 

associação de 

corticoterapia 

sistêmica e inalatória 

para controle das 

crises de asma 

brônquica. 


