
DERRAME PLEURAL

DEFINIÇÃO

É o acumulo anormal de fluido na cavidade pleural. 

FISIOPATOLOGIA: 

Resultado do aumento na produção e/ou da redução na absorção do 
líquido pleural. 

QUADRO CLÍNICO:

Os sintomas comumente encontrados são dor torácica do tipo pleuríti-
ca, tosse e dispneia. 

Ao exame, diminuição da expansão torácica, redução do frêmito tóra-
co-vocal, macicez ou submacicez à percussão e diminuição do murmúrio 
vesicular no hemitórax acometido.

Atenção: a velocidade de formação do derrame, além da etiologia, de-
terminarão a intensidade dos sintomas.  
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DIAGNÓSTICO: 

RADIOLÓGICO: 

• Radiografia de tórax em incidência póstero-anterior (PA) e perfil: 
exame inicial durante a investigação, é capaz de detectar derrames 
superiores a 200 ml. Os principais achados são: obliteração do seio 
costofrênico; elevação e alteração da conformação do diafragma 
(retificação de sua porção medial); hipotransparência nas bases 
com formação de uma parábola com concavidade voltada para cima 
(curva de Damoiseau). A radiografia em decúbito lateral com raios 
horizontais do lado acometido (incidência de Laurell) pode auxiliar 
no diagnóstico de derrame com pequeno volume. 

• Ultrassonografia de tórax: elevada sensibilidade; pode guiar proce-
dimentos (toracocentese, biópsia), reduzindo o risco de complica-
ção. Útil na avaliação de derrames complicados. 

• Tomografia computadorizada de tórax: possibilita uma melhor ava-
liação da pleura e do parênquima pulmonar.

TORACOCENTESE: 

Deve ser realizada em TODOS os paciente com derrame pleural puncio-
nável, salvo raras excessões. As características macroscópicas, bioquími-
cas e citológicas são fundamentais para definir a causa do derrame.  

Atenção: a toracocentese deve ser realizada com cuidado, evitando-se 
o esvaziamento rápido e SEMPRE com volume inferior a 1500 ml (preven-
ção de edema de reexpansão).

AVALIAÇÃO DO LÍQUIDO PLEURAL 

Aspecto macroscópico: 
• Sanguinolento: neoplasia, tuberculose, embolia pulmonar ou trauma
• Leitoso: quilotórax, pseudo-quilotórax
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• Purulento: empiema
• Partículas alimentares: ruptura de esôfago
• Odor de urina: urinotórax
• Odor fétido: infecção por anaeróbios

Glicose: assemelha-se aos níveis séricos. Valores inferiores a 60 mg/
dL, favorecem principalmente derrame parapneumônico e inflamação crô-
nica, como no caso da artrite reumatoide e tuberculose.

pH: fundamental no manejo do derrame parapneumônico. Valores < 7,2 
apontam para a necessidade de abordagem mais agressiva, como toracos-
tomia com drenagem pleural. Em neoplasias, pH < 7,2 correlaciona-se com 
pior prognóstico.

Adenosina deaminase (ADA): enzima presente em linfócitos e macró-
fagos; valores superiores a 30 U ou 40 U tem elevada sensibilidade para 
tuberculose pleural.  

Atenção: além de tuberculose, neoplasia, derrame parapneumônico e 
empiema tambem são as causas de derrame pleural com ADA elevado.

Triglicerídeos e colesterol: importantes na suspeita de quilotórax e 
pseudoquilotórax, respectivamente. 

Bacterioscopia e culturas: devem ser solicitadas na suspeição proces-
so infeccioso. 

Citologia oncótica: rendimento varia conforme o tipo histológico do tu-
mor (sensibilidade de 40 a 87%).

Citologia diferencial: neutrófilos (>50%) é característico de processo 
pleural agudo (derrame parapneumônico e tuberculose em fase inicial); 
linfócitos (> 50%) é sugestivo de  tuberculose, neoplasia ou doença do te-
cido conectivo. 
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CRITÉRIOS DE LIGHT

A partir dos critérios de Light o derrame pleural será classificado em 
dois grupos, transudativo ou exsudativo, com elevada sensibilidade (98%) 
e especificidade (83%). A presença de qualquer um dos critérios, classifica 
o derrame como exsudativo. 

Proteína do líquido pleural / Proteína sérica > 0,5

LDH do liquido pleural / LDH sérico > 0,6

LDH do liquido pleural > 2/3 o limite superior da normalidade do LDH sérico

TRANSUDATO VERSUS EXSUDATO

Causas mais comuns de transudato 

Insuficiência cardíaca

Cirrose hepática

Síndrome nefrótica 

Diálise peritoneal

Mixedema

Causas mais comuns de exsudato 

Tuberculose 

Câncer 

Pneumonia bacteriana 

Embolia pulmonar com ou sem infarto

Doenças inflamatórias (artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico)

TRATAMENTO

Em linhas gerais, no derrame pleural transudativo, o tratamento ba-
seia-se no  controle da síndrome edemigênica como no caso da insuficiên-
cia cardíaca e cirrose hepática. Nos derrames exsudativos, a determinação 
da etiologia é fundamental para o manejo específico.
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ETIOLOGIAS ESPECÍFICAS

• Insuficiencia cardíaca: causa mais comum de derrame pleural; bila-
teral e unilateral direito em 60% e 30%, respectivamente. Pacien-
tes em uso de diurético podem apresentar resultados falso-positi-
vos nos critérios de Light, sendo erroneamente diagnosticados com 
derrame exsudativo. Para evitar essa situação, utilizar o gradiente 
de albumina (albumina sérica – albumina pleural) > 1,2 e pro-BNP (> 
1500) como parâmetros auxiliares. 

• Tuberculose: exsudato protéico (> 4,0 g/dL), linfocítico, com células 
mesoteliais < 5% e ADA elevado. A pesquisa de BAAR e cultura do 
líquido pleural, apresentam baixa sensibilidade (5% e 30% respec-
tivamente). A biópsia pleural pode revelar processo granulomatoso 
crônico, associado ou não, a necrose caseosa. O tratamento é seme-
lhante ao da forma pulmonar.

• Derrame parapneumônico:  ocorre em até 50% dos casos de pneu-
monia. Exsudato neutrofílico, podendo variar de citrino a franca-
mente purulento. 

Conduta sugerida para cada estágio de evolução do derrame parapneu-
mônico

• Derrame neoplásico: pode corresponder a doença metastática (cân-
cer de pulmão > mama > linfoma) ou a doença primária da pleura 
(mesotelioma).

• Artrite Reumatoide (AR): mulheres com derrame exsudativo, linfocí-
tico, com pH <7,2 e glicose < 40 mg/dl.   

Atenção: o derrame no LES é semelhante ao da AR, porém a glicose no 
líquido estará normal. 


