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O lipoma é uma neoplasia benigna do tecido

adiposo, geralmente não agressivo e não

metastático. A forma intracavitária é rara e

pode ocorrer nas regiões torácica, abdominal,

cavidade pélvica e intradural. Os sinais

clínicos estão relacionados com a

compressão ou aprisionamento de órgãos

adjacentes decorrentes da massa. São

escassas as informações sobre lipomas

intratorácicos, havendo poucos relatos em

cães e humanos. Objetivou-se com este

trabalho relatar um caso de lipoma

intratorácico em felino e seus aspectos

tomográficos.
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Diante do exposto, vale ressaltar que, apesar de incomum, o lipoma

intratorácico deve ser incluído como diagnóstico diferencial em gatos com

dispneia, sendo o exame tomográfico uma ferramenta importante para o

diagnóstico e definição da melhor conduta terapêutica, dessa forma faz-se

necessário o conhecimento dos aspectos tomográficos desse tipo de
neoplasia.

Um gato, macho, SRD, 9 anos de idade, com

histórico de dificuldade respiratória e

encaminhado para avaliação tomográfica da

região torácica. Os aspectos tomográficos

são observados na figura 1 e 2, e após

análise os achados foram altamente

sugestivos de lipoma intratorácico. Realizou-

se coleta de material biológico guiado por

ultrassom para análise citopatológica,

confirmando o diagnóstico de lipoma. A

distinção entre lipoma intratorácico e gordura

mediastinal ou pericárdica, além da presença

do omento como conteúdo herniário ou a

obesidade, é essencial, uma vez que o tecido

dentro do lipoma possui a mesma

radiodensidade que a gordura localizada em

outras partes do corpo. Suspeitas de massas

intratorácicas de etiologia neoplásica também

podem entrar como diagnóstico diferencial.

Figura 1. Imagem de tomografia

computadorizada em reconstrução

multiplanar corte sagital (A) e coronal (B),

com filtro para tecidos moles da região

torácica de um gato, macho, SRD, 9

anos de idade diagnosticado com lipoma

intratorácico. Visualiza-se grande massa

hipoatenuante com o deslocamento da

silhueta cardíaca e traqueia dorsalmente

e lateralmente à esquerda, além da

atelectasia pulmonar em ambos

hemitórax, ocupando em maior
proporção o hemitórax esquerdo.

Figura 2. Imagem de tomografia

computadorizada em corte transversal da região

torácica com filtro para tecidos moles, de um

gato, macho, SRD, 9 anos de idade

diagnosticado com lipoma intratorácico.

Demonstrando a mensuração densitométrica da

massa intratorácica, as quais revelaram valores

de atenuação radiográfica oscilando em torno de

-121 unidades Hounsfield (A), sendo compatível

com densidade de tecido adiposo. Na fase pós-

contraste, foi possível visualizar pequenos vasos

contrastados e delimitados no interior da massa

(B), sendo esses achados altamente sugestivos

de lipoma intratorácico e com aparente expansão

da lesão para a cavidade abdominal.
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