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POEMs: Patients-oriented evidence that matters

Alguns achados de exame físico são úteis 
no diagnóstico do derrame pleural
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QUESTÃO CLÍNICA
Qual a acurácia do exame físico no diagnóstico do derrame 

pleural?

RESUMO
Macicez à percussão convencional e expansão torácica assi-

métrica foram os achados mais úteis no diagnóstico preciso de 
um derrame pleural. A ausência de um frêmito tóraco-vocal 
reduzido foi o que melhor descartou o derrame.

Nível de evidência: 1a = revisões sistemáticas de múltiplos es-
tudos prospectivos de coorte (com deficiências importantes).1 

DESENHO DE ESTUDO
Revisão sistemática de estudos de coorte prospectivos.

APOIO FINANCEIRO
Governamental.

CASUÍSTICA
Variada.

DISCUSSÃO
Esses investigadores2 realizaram pesquisas nas bases de da-

dos Medline (Medical Literature Analysis and Retrieval System 
Online), no Embase (Excerpta Medica Database) e nas biblio-
grafias dos artigos encontrados em busca de estudos em língua 
inglesa que avaliassem a acurácia do exame físico no diagnósti-
co do derrame pleural. Os critérios de elegibilidade incluíram 
apenas estudos prospectivos com uma avaliação independente 
e mascarada da precisão de uma manobra particular em um 
contexto clínico, sendo a radiografia de tórax o padrão de re-
ferência. Dois indivíduos realizaram a pesquisa na literatura, 

revisaram os artigos individualmente para a inclusão em po-
tencial, extraíram os dados pertinentes e avaliaram a qualida-
de dos estudos (de acordo com um check list pré-estabelecido) 
de maneira independente. Os desacordos foram resolvidos por 
consenso com um terceiro indivíduo. De uma identificação ini-
cial de 310 artigos em potencial, apenas cinco se encaixaram 
nos critérios de inclusão. As manobras de exame físico avaliadas 
incluíram macicez à percussão convencional, percussão auscul-
tatória, murmúrio vesicular diminuído, expansão torácica assi-
métrica, estertores, atrito pleural, frêmito tóraco-vocal e bron-
cofonia. A presença de macicez à percussão convencional (razão 
de probabilidade positiva [LR+] = 8,7; intervalo de confiança 
[IC] de 95%: 2,2-33,8) e a expansão torácica assimétrica (LR+ 
= 8,1; IC 5,2-12,7) foram os achados que apresentaram maior 
acurácia para o diagnóstico do derrame pleural. A ausência de 
um frêmito tóraco-vocal reduzido (razão de probabilidade ne-
gativa = 0,21; 0,12-0,37) foi o achado que mais contribuiu para 
a exclusão de um derrame pleural. 

COMENTÁRIOS
Essa revisão sistemática fez parte de uma série denomi-

nada “O exame clínico racional”, do Journal of American 
Medical Association (JAMA), e teve como objetivo determi-
nar se o exame físico poderia dispensar um exame de ima-
gem para se descartar um derrame pleural. Ela teve diversas 
limitações, como usar o raio X como padrão de referência 
(um método que depende da experiência do profissional que 
interpreta) e o fato de não terem sido encontrados ensaios 
que avaliassem a combinação de mais de duas manobras de 
exame físico.

Ainda assim, é um estudo que ajuda a aproximar a medicina 
baseada em evidências da prática do dia a dia. 
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