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RESUMO 

O quilotórax refere-se ao acúmulo de quilo, fluido linfático rico em triglicerídeos, no 
interior do espaço pleural, secundário à ruptura do ducto torácico ou por 
comprometimento do fluxo linfático no tórax. É uma doença pouco frequente em 
pequenos animais, podendo ser de etiologia congênita, traumática ou não 
traumática. O quilotórax de causa inconclusiva por deficiências diagnósticas é 
geralmente tido como idiopático, principalmente para a identificação da sua etiologia. 
A linfangiografia poplítea por tomografia computadorizada é considerado um 
eficiente teste diagnóstico para a identificação de comprometimentos do ducto 
torácico e consequentemente conclusão diagnóstica. Objetivou-se com tal recurso, 
exauridos os demais métodos diagnósticos, avaliar a patência do ducto torácico, 
buscando-se a etiologia do quilotórax em um cão. Concluímos que a linfangiografia 
poplítea por tomografia computadorizada, neste caso, ao tempo que favoreceu a 
visualização da passagem do contraste pelo sistema linfático, demonstrou o não 
comprometimento do ducto torácico na etiologia do quilotórax, confirmando assim o 
diagnóstico de quilotórax idiopático. 
PALAVRAS-CHAVE : canino, idiopatia, linfonodo poplíteo, 
 

POPLITEAL LYMPHANGIOGRAPHY BY COMPUTED TOMOGRAPHY A S A 
DIAGNOSTIC FEATURE OF THE PATHOGENESIS OF CHYLOTHOR AX IN DOG 

 
ABSTRACT 

Chylothorax refers to the accumulation of chyle, lymph fluid rich in triglycerides within 
the pleural space, secondary to rupture of the thoracic duct or impairment of 
lymphatic flow in the thorax. It is an uncommon disease in small animals of 
congenital, traumatic or non-traumatic etiology. Chylothorax whose cause is 
inconclusive due to diagnostic deficiencies is, generally, considered idiopathic. The 
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popliteal lymphangiography by computed tomography is considered as an efficient 
diagnostic test for the identification the impairment of the thoracic duct and 
consequent diagnostic conclusion. The aim with this recourse, exhausted the other 
diagnostic methods, was evaluate the patency of the thoracic duct, searching for the 
etiology of the chylothorax in a dog. The results allow us to conclude that popliteal 
lymphangiography by computed tomography, in this case, besides favoring the 
visualization of the passage of contrast by the lymphatic system, demonstrated no 
impairment of the thoracic duct in the etiology of the chylothorax, thus confirming the 
diagnosis of idiopathic chylothorax. 
KEYWORDS:  canine, idiopathic, popliteal lymph node. 
 

INTRODUÇÃO 
O quilotórax refere-se ao acúmulo de quilo, fluido linfático rico em triglicerídeos, no 
interior do espaço pleural, secundário à ruptura do ducto torácico ou por 
comprometimento do fluxo linfático no tórax (FOSSUM, 2013). O extravasamento de 
quilo pode ocorrer mesmo que os vasos linfáticos se encontrem intactos, devido à 
linfangiectasia torácica, e este processo ocorre por aumento do fluxo linfático em 
virtude da maior produção de linfa hepática, diminuição da drenagem linfática no 
sistema venoso por altas pressões venosas ou por ambos os fatores agindo 
simultaneamente (GOULD, 2004). 

O quilotórax pode ser classificado como congênito, traumático (toracotomia e 
atropelamento) ou não traumático (neoplasias, doenças cardíacas, torção do lobo 
pulmonar, hérnia diafragmática e linfangiectasia sistêmica) (GOULD, 2004; TERZO 
et al., 2008; ALLMAN et al., 2010; HAMBROOK & KUDNIG, 2012). Nos casos em 
que não se consegue identificar nenhuma doença subjacente, estabelece-se o 
diagnóstico de quilotórax idiopático (FOSSUM , 2013). 

O quilotórax idiopático é considerado raro em cães e pouco comum em gatos, 
não tendo predisposição sexual (GOULD, 2004; MONNET, 2004). Tal doença pode 
ser diagnosticada a partir da comprovação de líquido pleural nas radiografias 
torácicas, juntamente com a identificação do quilo por meio da avaliação citológica e 
bioquímica do liquido pleural obtido por toracocentese (JOHNSON et al., 2009).  

Independentemente da causa, o quilotórax é uma doença com um prognóstico 
bastante reservado, uma vez que compromete a respiração e provoca debilidade 
devido à perda de grandes quantidades de proteínas, gorduras, vitaminas 
lipossolúveis e linfócitos para cavidade pleural (MONNET, 2004; GARCIA, 2006, 
GONÇALVES, 2011).  

A linfangiografia é considerada um teste diagnóstico para a identificação de 
linfangiectasia, locais de obstrução e áreas de extravasamento do ducto torácico 
(MILLWARD et al., 2011). Este exame de imagem consiste na injeção direta de 
contraste iodado não iônico em um linfonodo mesentérico ou poplíteo, sendo guiado 
por ultrassonografia (FOSSUM et al., 2004; NAGANOBU et al., 2006; JOHNSON et 
al., 2009; MILLWARD et al., 2011).  Tal exame tem sido relatado com sucesso em 
cães e gatos para auxílio no diagnóstico de quilotórax idiopático (KIM et al., 2011). 

A embolia pulmonar é uma das complicações mais frequentes da 
linfangiografia poplítea. A velocidade de administração do meio de contraste não é 
um fator importante para a causa de embolia pulmonar, uma vez que o infarto 
pulmonar pode ocorrer alguns dias após o exame. No entanto, a grande quantidade 
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de contraste pode aumentar consideravelmente o risco de infarto pulmonar 
(JOHNSON et al., 2009; MILLWARD et al., 2011). 

Por conseguinte, o presente trabalho teve como objetivo relatar um caso de 
quilotórax idiopático em cão, abordando como recurso diagnóstico da etiologia a 
linfangiografia poplítea por tomografia computadorizada. 
 

ESTUDO DE CASO 
Um paciente da espécie canina, raça Golden Retriever, macho, 06 anos de 

idade, foi atendido no hospital veterinário com histórico de intolerância ao exercício e 
relutância ao decúbito, apresentando intenso desconforto respiratório e prostração. 
O animal apresentava hiporexia, normodipsia, normoquesia e normoúria. A dieta do 
paciente era constituída por ração seca super premium nas quantidades 
recomendadas pelo fabricante, tendo livre acesso a água. Encontrava-se 
devidamente vacinado e desparasitado interna e externamente, não havendo 
histórico de viagens, relatando ausência de contactantes. 

Ao exame físico verificou-se dispnéia com padrão respiratório abdominal e 
mucosas cianóticas. Gânglios linfáticos submandibulares, pré-escapulares e 
poplíteos palpáveis e de dimensões normais, e gânglios linfáticos axilares e 
inguinais não palpáveis. Foi evidenciada, à auscultação pulmonar, diminuição dos 
ruídos respiratórios em ambos os lados do tórax. Foi aferido pulso forte e sincrônico, 
com frequência de 120 batimentos por minuto, à auscultação cardíaca, não havia 
alterações e a temperatura corpórea apresentava-se em 37,8ºC. À palpação 
abdominal o animal não apresentou desconforto e nenhuma alteração palpável 
digna de nota. 

Assim, foi solicitada radiografia de tórax nas incidências ventro-dorsal (V/D) e 
látero-lateral (L/L), sendo identificada opacificação difusa da cavidade pleural por 
conteúdo de radiopacidade água, presença de incisuras interlobares, deslocamento 
dorsal de traquéia e lobos pulmonares, não identificação de silhueta cardíaca, 
compatível com processo efusivo pleural (Figura 01).  

Uma vez que o animal apresentava quadro de dispnéia, optou-se, no mesmo 
instante, por realizar a drenagem do líquido por toracocentese, sendo retirados 5 
litros de líquido rosado, não viscoso e espumoso da cavidade torácica (Figura 02). O 
líquido foi enviado para avaliação citológica e bioquímica, confirmando-se assim a 
presença de efusão quilosa. Nesse momento foi instituída a terapêutica a base de 
furosemida 4 mg/kg, a cada 08 horas.  

Após a estabilização do quadro clínico do animal, obteve-se por meio do 
hemograma e perfil bioquímico, demonstrando no hemograma: hemácias 6,0 
milhões/ mm³, volume globular 45%, plaquetas 232.000/mm³ e leucócitos totais 
12.400 cel/mm³. Na avaliação bioquímica sérica foram observados valores como 
creatinina 0,9 mg/dl, uréia 41 mg/dl, FA 78 UI/L e ALT 19 UI/L.  
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FIGURA 01. Imagem radiográfica de tórax em incidência látero-lateral 

direita com identificação de opacificação difusa da 
cavidade pleural por conteúdo de radiopacidade água, 
presença de incisuras interlobares, deslocamento dorsal 
de traquéia e lobos pulmonares, não identificação de 
silhueta cardíaca, compatível com efusão pleural  

(Fonte: Arquivo pessoal). 
 

 
FIGURA 02. Imagem macroscópica evidenciando líquido de 

coloração rosada, com aspecto espumoso e não 
viscoso, drenado do tórax do cão.  

(Fonte: Arquivo pessoal) 
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Cerca de 12 dias após a primeira consulta, o animal voltou a apresentar o 
mesmo desconforto respiratório antes evidenciado, e foi submetido à nova 
drenagem, obtendo-se 4 litros nesta ocasião. Ato contínuo, foi solicitada nova 
radiografia onde se observou imagem radiodensa, sobreposta à silhueta cardíaca, 
supondo possível atelectasia ou consolidação pulmonar. Adicionalmente, foi 
solicitado exame de tomografia computadorizada, no qual foi visibilizada atelectasia 
de lobo pulmonar acessório em grau importante. Suspeita confirmada na 
toracotomia exploratória, onde se visibilizou o lobo pulmonar acessório torcido e 
atelectasiado (Figura 03). Seguiu-se então a lobectomia correspondente, não 
havendo intercorrência durante o procedimento. Todo material foi enviado para 
exame histopatológico. 
 

 
FIGURA 03. Imagem macroscópica da cavidade torácica em 

toracotomia. Em destaque, lobo pulmonar 
acessório torcido e atelectasiado (setas). (Fonte: 
Arquivo pessoal) 

 
O resultado do exame histopatológico evidenciou lobo acessório atelectásico e 

enfisema alveolar, e pleura com pleurite aguda, sem indícios de processo 
neoplásico. Decorridos dois dias do procedimento cirúrgico o animal apresentava-se 
clinicamente bem, se alimentando normalmente e ingerindo água. A auscultação 
mostrou-se abafada do lado direito, mas não havia líquido a ser drenado e não 
apresentava estertores. No terceiro dia após a cirurgia foi constatado edema acima 
do local da sutura e grande presença de líquido em campo pulmonar direito, sendo 
drenados cerca de 260 ml do tórax, e logo após, foi realizada bandagem 
compressiva. No dia seguinte o animal encontrava-se clinicamente bem e, portanto 
recebeu alta médica. As análises física, bioquímica e citológica do líquido cavitário 
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demonstraram tratar-se de efusão quilosa. Após 12 dias da realização da cirurgia 
foram retirados os pontos de pele e o paciente estava bem e sem alteração do 
comportamento ou manifestação clínica. 

Após 35 dias do ato cirúrgico o animal foi atendido na emergência da clínica 
veterinária apresentando angústia respiratória, vômitos, apatia, prostação e 
anorexia. Ao exame físico notou-se dispnéia, mucosas hipocoradas e auscultação 
abafada do lado direito. O animal foi mantido em oxigenoterapia e fluidoterapia, 
sendo coletado sangue para hemograma.  

No dia seguinte o resultado do hemograma demonstrou aumento no número de 
leucócitos totais (34.800 cel/mm³), volume globular 31,5 % e plaquetas 
194.000/mm³. Foram drenados cerca de 220 ml de líquido com aspecto 
sanguinolento da cavidade torácica do paciente. Depois de realizada a 
toracocentese o animal já demonstrou melhora na respiração, sendo mantido em 
oxigenoterapia. 

Após 37 dias do ato cirúrgico, o animal ainda apresentava-se apático e 
relutante ao movimento. Foi realizado novo hemograma, demonstrando VG 15,3%, 
plaquetas 57.000/mm³ e leucocitose de 25.400 cel/mm³. Na avaliação bioquímica 
apresentou creatinina 2,1 mg/dl, uréia 105 mg/dl, FA 78 UI/L e ALT 59 UI/L. Assim 
optou-se por submeter o animal à transfusão sanguínea. No dia seguinte ainda com 
ausência de apetite, iniciou-se alimentação enteral. Após 3 dias o animal já 
apresentava melhora clínica, com bom apetite e respiração normal. Os exames 
hematológicos também apresentavam melhora com VG 40%, plaquetas 
70.000/mm³, leucócitos totais 14.400 cel/mm³ e creatinina 0,9 mg/dl. Assim, neste 
dia o animal recebeu alta médica, sendo indicado repouso com restrição de espaço 
e foi prescrito tratamento com doxiciclina, ácido tranexâmico e ácido fólico com ferro 
quelato.  

No entanto, mesmo após a cirurgia, a cada 45 dias o paciente retornava ao 
hospital veterinário com desconforto respiratório, para drenagem de quilotórax por 
toracocentese. Foram realizados exames como ultra-sonografia torácica, 
ecocardiografia, pesquisa de microfilárias e testes antigênicos na suspeita de 
dirofilariose com o objetivo de descartar possíveis causas subjacentes, porém em 
todos esses exames não foram identificadas alterações dignas de nota. Após a 
exclusão de todas as outras causas possíveis de quilotórax, foi realizado a 
linfangiografia por suspeita de laceração do ducto torácico. 

Para a realização da linfangiografia poplítea por tomografia computadorizada, 
inicialmente foram realizados os exames de hemograma e perfil bioquímico, os quais 
não apresentaram alterações dignas de nota. Assim foi realizada a tricotomia da 
região do gânglio poplíteo direito e instituído o protocolo anestésico, sendo utilizado 
como medicação pré-anestésica o cloridrato de tramadol (Tramal®) 3mg/kg, para 
indução anestésica o propofol a 5mg/kg e, após a intubação, a manutenção foi 
realizada com o isoflurano. 

Depois de ser anestesiado, o animal foi posicionado em decúbito esternal na 
mesa para tomografia computadorizada, com os membros pélvicos estendidos. O 
linfonodo poplíteo direito foi identificado por ultrassonografia local, utilizando o 
transdutor linear. Uma agulha hipodérmica de calibre 25G foi introduzida no 
linfonodo poplíteo e injetou-se 1 ml/kg de contraste iodado não iônico lentamente, 
sendo acompanhado a entrada do contraste no linfonodo pela ultrassonografia. A 
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técnica para determinado exame foi feita de acordo com CHUN et al. (2009), 
MILLWARD et al. (2011) e LEE et al. (2012).  

Imediatamente após a conclusão da injeção do meio de contraste, foi iniciada a 
aquisição de sucessivas imagens tomográficas transversais para avaliar o trajeto do 
contraste até chegar ao ducto torácico (Figura 04). Essas imagens foram realizadas 
no intervalo de 2 minutos. A apnéia inspiratória forçada foi realizada a cada 
confecção da imagem tomográfica. 
 

 
FIGURA 04. Imagens de tomografia computadorizada em reconstrução dorsal de 

tórax e abdome à esquerda e sagital da transição tóraco-abdominal (à 
direita), janela de tecidos moles, pós injeção de contraste em 
linfonodo poplíteo (Linfangiografia), com destaque para o ducto 
torácico (setas) e sem evidência de extravasamento de contraste para 
a cavidade pleural (Fonte: Arquivo pessoal). 

 
Em virtude da linfangiografia do ducto torácico não ter demonstrado 

comunicação entre o espaço pleural e o sistema linfático, com ausência de contraste 
dentro do espaço pleural, o diagnóstico definitivo foi fechado como quilotórax 
idiopático.  Conduzido para regime domiciliar, o paciente retornou duas vezes, aos 
45 e 65 dias, para realização de drenagem torácica. Ao final de quatro meses de 
acompanhado, não apresentou reincidiva. 

 
 

DISCUSSÃO 
Quilotórax é uma afecção pouco frequente nos pequenos animais que, por 

definição, corresponde à acumulação de linfa, fluido linfático rico em triglicerídeos, 
no espaço pleural (GONÇALVES, 2011, FOSSUM, 2013).  

A literatura relata que o quilotórax idiopático é considerado raro em cães e que 
é necessário a realização de testes diagnósticos para a identificação de doenças 
subjacentes antes de fechar o diagnóstico de quilotórax idiopático (MONNET, 2004). 
No animal deste relato foram realizados exames como ultra-sonografia torácica, 
ecocardiografia, pesquisa de microfilárias e testes antigênicos na suspeita de 
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dirofilariose para descartar outras possíveis causas de quilotórax, no entanto em 
todos os testes não foram verificadas alterações, diagnosticando assim como 
quilotórax idiopático, corrobando com os dados consultados na literatura (FOSSUM, 
2015). 

O intenso desconforto respiratório, intolerância ao exercício e relutância ao 
decúbito constituiu a queixa principal por parte da proprietária, que também foi 
relatado em outros casos na literatura. Tais achados clínicos de dispnéia, sons 
cardíacos abafados, ausência de sons pulmonares, taquicardia e taquipnéia são os 
mais bem relatados em cães com quilotórax (GOULD, 2004; TERZO et al., 2008; 
TAMBURRO et al., 2011). 

O fluido coletado por toracocentese do animal relatado foi quiloso, rosado-
branco, inodoro e formado por uma camada branca. No entanto, após a 
centrifugação da amostra tornou-se branco. A avaliação citológica e bioquímica da 
efusão quilosa esta  de acordo com os achados citados por JOHNSON et al. (2009). 

O quilotórax pode ser causado por um defeito no ducto torácico, geralmente 
secundário a processos traumáticos do tórax, massas mediastínicas craniais 
(linfoma maligno mediastínico, timoma), cardiomiopatias (em especial secundárias 
ao hipertiroidismo), displasia da tricúspide, derrames pericárdicos, alterações 
cardíacas congênitas (por exemplo, Tretralogia de Fallot), dirofilariose, granulomas 
fúngicos, trombos venosos e anomalias congênitas do ducto torácico (GARCIA, 
2006, GONÇALVES, 2011). No entanto, na maioria dos animais, a etiologia nunca é 
determinada, apesar dos esforços para chegar a um diagnóstico e, portanto, a 
condição é considerada idiopática. No animal deste relato foram realizados todos os 
testes diagnósticos preconizados pela literatura para descartar a possibilidade de 
doenças subjacentes e a partir daí foi dado o diagnóstico de quilotórax idiopático. 

A linfangiografia é uma modalidade útil para o diagnóstico definitivo de 
quilotórax idiopático, pois a partir da tomografia computadorizada é possível obter 
imagens do ducto torácico pela passagem do contraste (JOHNSON et al., 2009; 
MILLWARD et al., 2011). Este exame foi utilizado para confirmação do diagnóstico e 
para excluir a suspeita de laceração do ducto torácico. A linfangiografia evidenciou 
passagem direta do contraste iodado desde o linfonodo poplíteo até o ducto torácico, 
não havendo derramamento de contraste no espaço pleural, descartando assim a 
possibilidade de laceração ou obstrução do ducto torácico. 

A confecção da imagem por tomografia computadorizada para acompanhar a 
passagem do contraste foi realizada a cada 2 minutos após a administração total do 
contraste, conforme é citado pela literatura (NAGANOBU et al., 2006).  

Existem dois tipos de linfangiografia, sendo a mesentérica direta e a poplítea. 
Na linfangiografia mesentérica, um vaso linfático mesentérico é cateterizado por 
laparotomia e injeta-se o contraste através do cateter, onde em seguida, é realizada 
a tomografia computadorizada. No entanto, como desvantagens de linfangiografia 
mesentérica direta incluem o tempo de anestesia longa e necessidade de uma 
laparotomia. Já na linfangiografia poplítea o contraste é injetado no gânglio linfático 
poplíteo com orientação ultrassonográfica (MILLWARD et al., 2011). No presente 
relato optou-se pela linfangiografia poplítea por ser uma técnica menos invasiva, que 
causa menos desconforto, mais fácil e mais rápida. 

De acordo com alguns autores, o decúbito esternal é o melhor posicionamento 
do animal para realização da linfangiografia poplítea, pois minimiza o impacto de 
posicionamento sobre o sistema cardiovascular e facilita o acesso à região do 
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linfonodo poplíteo para administração do meio de contraste (MILLWARD et al., 
2011). Para execução do exame o paciente relatado foi posicionado em decúbito 
esternal, de modo semelhante ao citado pela literatura, visando minimizar qualquer 
efeito posicional no fluxo do quilo, o que poderia resultar em falta de fluxo do 
contraste através dos ramos do ducto torácico colapsados.  

A linfangiografia poplítea mostrou possuir valor adicional no diagnóstico 
complementar do quilotórax idiopático, revelando a passagem do contraste pelo 
sistema linfático, sem haver comunicação entre o espaço pleural e o ducto torácico.  
 

CONCLUSÃO  
A linfangiografia poplítea por tomografia computadorizada, ao tempo que 

favorece a visualização da passagem do contraste pelo sistema linfático, mostrou-se 
eficaz como recurso diagnóstico para a avaliação da etiopatogenia do quilotórax na 
determinação do derrame de quilo no espaço pleural de causa idiopática. 
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