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SHemopneumotórax Espontâneo Interlobar

Spontaneous Interlobar Hemopneumothorax
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 Doente do sexo masculino de 86 anos de idade, minei-
ro reformado, com história conhecida de doença pulmonar 
obstrutiva crónica (DPOC), com enfisema pulmonar, car-
diopatia isquémica, hipertensão arterial e dislipidémia.
Internado por agudização infecciosa da sua DPOC (Figura 
1), tendo iniciado antibioterapia empírica. Ao 4º dia de inter-
namento, na sequência de acesso de tosse, dor retroester-
nal e episódio de hemoptise, repetiu telerradiografia (Figura 
2), que revelou imagem cavitada no terço médio do pulmão 
direito com nível hidroaéreo.
Realizou TC torácico (Figura 3), que a par de instalação 

aguda de imagem cavitada e de estar em continuidade com 
a cisura interlobar (Figura 4), foi diagnóstica de hemopneu-
motórax.
O hemopneumotórax espontâneo decorre da ruptura de 
um pequeno vaso localizado nas aderências entre a pleu-
ra visceral e parietal ou de folhetos adjacentes da pleura 
visceral, como no presente caso. É uma rara complicação 
do pneumotórax espontâneo1 e pode resultar de vários me-
canismos.2

Tendo em conta as comorbilidades e a estabilidade clínica 
do doente, optou-se por manter terapêutica conservadora.
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