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Maria de Fátima de referee2: Silva Neto, José Ferreira da Resumo: O pneumomediastino é a presença de ar livre ou gás no espaço mediastinal. Ocorre secundário a traumas que permitem a entrada de ar para o mediastino e para o tecido subcutâneo levando ao enfisema subcutâneo generalizado ou localizado. O presente trabalho descreve um caso
de enfisema subcutâneo generalizado secundário a um pneumomediastino em um felino neonato atendido no Hospital Veterinário da Universidade Federal da Paraíba localizado em Areia-PB. Um felino, fêmea, sem raça definida (SRD), pesando 68 gramas, com dez dias de idade, tinha histórico de presença súbita e generalizada de ar no tecido
subcutâneo, por todo corpo do animal, observado toda vez que este se alimentava. No atendimento laboratorial foi realizado aspiração do ar com auxílio de seringa e agulha. No intuito de chegar ao diagnóstico foi realizado exame radiográfico, nas seguintes projeções, latero-lateral, dorsoventral e ventrodrosal. Os achados radiográficos identificaram
radioluscência de subcutâneo, sugestivo de enfisema subcutâneo generalizado. Deslocamento ventral da traqueia torácica, sugestivo de pneumomediastino. Aumento de radioluscência em mediastino cranial, sugestivo de pneumomediastino. Perda de definição da traqueia cervical, sugestivo de ruptura de traqueia. Devido ao quadro clínico
desfavorável do animal, foi indicada eutanásia e realização da necropsia. Os achados macroscópicos foram perfuração traqueal, resultou no pneumomediastino, e uma laceração torácica na região caudal da escapula resultando em pneumotórax e consequentemente em enfisema subcutâneo generalizado. A avaliação histológica observada foi enfisema
pulmonar leve. O tratamento neste caso, foi sintomático com a punção do ar com auxílio de seringas, porém sem sucesso. Diante desses achados conlui-se que essa causa apesar de incomum em felinos neonatos pode ocorrer, deve estar nos diagnósticos diferenciais de enfisema subcutâneo localizado ou generalizado. Neste caso em questão adiciona
uma nova etiologia, já que a lesão da traqueia foi causada pela mãe durante o transporte. Abstract: The pneumomediastinum is the presence of free air or gas in the mediastinal space. It occurs secondary to trauma that allows air to enter the mediastinum and into the subcutaneous tissue leading to generalized or localized subcutaneous
emphysema.This paper describes a case of generalized subcutaneous emphysema secondary to a pneumomediastinum in a neonate cat attended at the Veterinary Hospital of the Federal University of Paraíba located in Areia-PB. A 10-day-old female feline, mixed breed (SRD), weighing 68 grams, had a history of sudden, widespread air in the
subcutaneous tissue throughout the animal's body, observed every time it was fed. At the laboratory it was performed the air aspiration using syringe and needle. In order to reach the diagnosis a radiographic examination was performed in the following Latero-lateral, ventral dorsal and ventral dorsal projections. Radiographic findings identified
subcutaneous radiolucency suggestive of generalized subcutaneous emphysema.Ventral displacement of the thoracic trachea, suggestive of pneumodiastinum. Increased radiolucency in the cranial mediastinum, suggestive of pneumodiastinum. Loss of definition of the cervical trachea, suggestive of rupture of the trachea. Due to the unfavorable
clinical picture of the animal, euthanasia and necropsy were indicated. The macroscopic findings were tracheal perforation, resulted in the pneumomediastinum, and a thoracic laceration in the caudal region of the scapula resulting in pneumothorax and consequently in generalized subcutaneous emphysema. The histological evaluation observed was
mild pulmonary emphysema. The treatment in this case was symptomatic with air puncture with the aid of syringes, but without success. Given these findings it is concluded that this cause although uncommon in newborns cats can occur and should be in the differential diagnosis of localized or generalized subcutaneous emphysema. In this case, it
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Pneumotórax, Enfisema Subcutâneo, Iatrogenia Médico pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói/RJ Professora do Departamento de Radiologia da Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói/RJ Rosat A, Gómez P. Massive subcutaneous emphysema after traumatic pneumothorax. Pan Afr Med J. 2016;23:56. Sucena M, Coelho F,
Almeida T, Gouveia A, Hespanhol V. Enfisema subcutâneo maciço: tratamento com drenos subcutâneos. Rev Port Pneumol. 2010;16(2):321-9. Andrade Filho LO, Campos JRM, Haddad R. Pneumotórax. J Bras Pneumol. 2006;32(Suppl 4):S212-6. Downloads v. 16 No. 01 p. 191 (2022) >> Enfisema subcutâneo generalizado devido ferida perfurante axilar
em equino: Relato de caso Amanda Estefanir Cordeiro, Gerôncio Sucupira Júnior, Rodrigo Formiga Leite, Luan Aragão Rodrigues, Jorge Domingos da Silva Lima Resumo Enfisema subcutâneo é considerado como o acúmulo de gás no espaço subcutâneo e entre os feixes e fáscias musculares. O enfisema subcutâneo em equinos não é comum e pode
ocorrer devido perfurações na traqueia ou em tecido cutâneo em regiões de intensa movimentação como resultado da sucção de ar para o espaço subcutâneo. Este relato consiste na descrição de uma égua da raça Quarto de milha, de cinco anos de idade, que sofreu um trauma perfurante na altura da região axilar decorrente de uma chifrada de um
bovino. O animal foi atendido no Hospital Veterinário - Adílio Santos Azevedo (HV-ASA), do Instituto Federal da Paraíba – campus de Sousa, apresentando enfisema subcutâneo generalizado secundário a ferimento perfurante cuja melhora se deu com antibioticoterapia, terapia anti-inflamatória, limpeza diária da ferida e restrição da movimentação do
animal. O animal recebeu alta após 21 dias. Observou-se assim que o enfisema generalizado secundário a feridas cutâneas pode apresentar um bom prognóstico, desde que diagnosticado e tratado corretamente. Palavras-chave Crepitação , gás , ferimento axilar Texto completo: PDF Crepitações; Ar subcutâneo; Enfisema dos tecidos. Este ocorre
quando o ar penetra dentro dos tecidos sob a pele que cobre a parede torácica ou o pescoço. Considerações gerais: O enfisema subcutâneo pode ser visto muitas vezes como um suave abaulamento da pele. Quando o médico sente a pele (faz a palpação), há uma sensação que não é comum de crepitação à medida que o gás é empurrado através do
tecido. Causas comuns: Esta condição é rara e quando ocorre as suas causas podem ser: Atelectasia pulmonar (pneumotórax), que muitas vezes se apresenta com uma costela fraturada Fratura dos ossos da face Rutura do tubo bronquial Rutura esofágica A condição pode ocorrer devido a: Contusão Ferimento por arma de fogo Ferimento por arma
branca O ar também pode ser encontrado entre as camadas de pele nos braços, nas pernas ou no tronco durante certas infecções, inclusive gangrena gasosa. Solicite assistência médica e farmacêutica se: A maioria das condições que causam o enfisema subcutâneo são muito graves e por vezes requerem hospitalização. O pessoal médico já deve estar
envolvido na maioria dos casos. Farmácia Saúde Farmacia Saude
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