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A ascite quilosa é uma entidade clínica
pouco frequente, ocorrendo em 1:50.000 a
1:100.000 de admissões hospitalares,
representada pelo acúmulo de líquido
ascítico de aparência leitosa, com conteúdo
de triglicerídeos maior que 1000 mg/dl ou 2 a
8 vezes acima do nível plasmático.

Paciente procurou o PS com queixa de
aumento do volume abdominal, dor abdominal
difusa de forte intensidade. Ao exame físico,
encontrava-se ictérico 2+/4+, com ascite
importante, associada a edema 4+/4+ em
membros inferiores. Apresentava antecedente
pessoal de etilismo importante, tabagismo e
uso de drogas ilícitas cronicamente. Realizado
manejo com diurético terapia e paracentese de
alivio e diagnóstica, com saída de 2,4 litros de
liquido ascítico de aspecto quiloso. Na análise
do líquido obtido, observou-se: triglicerídeo
ascítico de 369 mg/dl, comparado ao
triglicerídeo plasmático de 61 mg/dl ( relação
6:1), o que corrobora para o diagnóstico de
ascite quilosa. Na tomografia computadorizada
de abdome com contraste, foi visualizado
aumento do rim direito com contorno lobulado e
volumosa lesão expansiva no polo superior,
heterogênea com realce após contraste e áreas
de liquefação e necrose central medindo 9,2cm,
inferindo neoplasia, a qual justifica o aspecto
raro encontrado no líquido ascítico.
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A ascite quilosa, pode estar presente, em diversas

situações, como por exemplo: cirrose hepática,

traumas abdominais, fibrose pulmonar idiopática,

anormalidades congênitas do sistema linfático e

neoplasias. Na maior parte dos casos,

representando doença extensa ou metástase, com

prognóstico ruim e alta taxa de mortalidade,

devendo ser portanto, sempre investigada, quando

encontrada, buscando sua causa básica.

Estudo descritivo básico

Evidenciar a importância da investigação em

busca da causa de base, quando encontrada

ascite quilosa em paracentese.

Figura 1:  Aspecto leitoso do líquido ascítico 

encontrado no caso em questão– ascite 

quilosa. 
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