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RESUMO 

 
 

Introdução: O perfil e predição da enzima adenosina desaminase total e o impacto 
dos dados demográficos em seu nível são importantes em pacientes com síndrome 
de derrame pleural (SDP) por tuberculose (TB). 

 
Objetivos: Avaliar os níveis de adenosina desaminase (ADA) nos fluidos pleurais 
(ADA-P) de pacientes do sexo feminino e masculino não tratados e não manipulados 
cirurgicamente com várias causas confirmadas de SDP. Desenvolver e validar um 
modelo prognóstico com ADA-P total para derrame pleural tuberculoso. 

 
Casuística, material e métodos: Este estudo de coorte observacional e retrospectivo 
no Estado do Rio de Janeiro, Brasil, envolveu 157 pacientes. As variáveis do estudo 
foram idade, ADA-P total determinado por meio de um kit comercial, sexo masculino 
e feminino. 

 
Resultados: As causas, prevalência e mediana de ADA-P (n/% / U/L) foram 
tuberculose (44 / 28,0 / 42,0), adenocarcinoma (37 / 24,0 / 9,75), transudato (33 / 21,0 
/ 6,85), derrames pleurais parapneumônicos simples (DPPS; 15 / 10,0 / 9,38), derrame 
pleural complicado / empiema (DPPC; 8 / 5,0 / 32,9), linfoma (7 / 4,0 / 401,2), 
carcinoma de células escamosas (7 / 4,0 / 13,11) e outros (6 / 4 / 15.2). Para ADA-P, 
o teste post hoc de Dunn revelou significância para tuberculose vs. transudatos, vs. 
DPPS e vs. adenocarcinoma (todos P <0,05), e não significativo para DPPC / 
empiema, linfoma, carcinoma de células escamosas e outros (todos P > 0,05). Para a 
idade, o teste post hoc de Dunn revelou significância para tuberculose vs. transudatos, 
vs. DPPS e vs. adenocarcinomas (todos P <0,05). Sexo não foi significativo no grupo 
SDP geral (Chi = 0,062, P = 0,8028). A correlação de Kendall da relação entre ADA- 
P e idade para tuberculose pleural (n = 41) foi significativa após 1000 interações com 
bootstrap para IC de 95% (Tau = -0,213, IC de 95% - 0,449-0,0833, P = 0,0490). Uma 
regressão LOESS negativa foi evidente entre ADA-P e idade > 40 anos. Somente a 
ADA-P total e idade dos pacientes foram covariáveis independentes e preditoras 
significativas para o diagnóstico de derrame pleural tuberculoso. 

 

Conclusões: A avaliação dos níveis de ADA pleural total é útil para o diagnóstico da 
tuberculose pleural, enquanto o sexo não. Foi evidente uma relação negativa e 
significativa entre o nível de ADA-P e a idade maior do que 40 anos. ADA pleural total 
e idade são variáveis independentes e preditoras para o diagnóstico de derrame 
pleural tuberculoso. 

 
Descritores: Derrame pleural, Biomarcadores, Adenosina desaminase, Tuberculose 
pleural, Dados demográficos, Sexo. 
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ABSTRACT 

 
 

Background: The profile and prediction of total adenosine deaminase enzyme and the 
impact of demographic data on its level are important in patients with pleural effusion 
syndrome (PES). 

 
Objectives: To evaluate the levels of adenosine deaminase (ADA) in the pleural fluids 
(P-ADA) of untreated and non-surgically manipulated female and male adult patients with 
several confirmed causes of PES. To develop and validate a prognostic model with total P- 
ADA for tuberculous pleural effusion (TPE). 

 
Methods: This observational, retrospective cohort study in the State of Rio de Janeiro, 
Brazil, involved 157 patients. The study variables were age, total P-ADA determined 
using a commercial kit, and male and female sex. 

 
Results: The causes, prevalence, and median P-ADA (n/%/U/L) were tuberculosis 
(44/28.0/42.0), adenocarcinoma (37/24.0/9.75), transudate (33/21.0/6.85), simple 
parapneumonic pleural effusions (PPE; 15/10.0/9.38), complicated PPE/empyema 
(8/5.0/32.9), lymphoma (7/4.0/401.2), squamous cell carcinoma (7/4.0/13.11), and others 
(6/4/15.2). For P-ADA, Dunn's post hoc test revealed significance for tuberculosis vs. 
transudates, vs. simple PPE, and vs. adenocarcinoma (all P<0.05), and not significant for 
CPPE/empyema, lymphoma, SCC, and others (all P>0.05). For age, Dunn’s post hoc test 
revealed significance for tuberculosis vs. transudates, vs. simple PPE, and vs. 
adenocarcinomas (all P<0.05). Sex was not significant in the overall PES group 
(Chi=0.062, P=0.8028). Kendall's correlation of the relationship between P-ADA and age 
for pleural tuberculosis (n=41) was significant after 1000 iterations with bootstrap for 95% 
CI (Tau=-0.213, 95% CI - 0.449-0.0833, P=0.0490). A negative LOESS regression was 
evident between P-ADA and age >40 years. Only total pleural ADA and patient age were 
independent covariates and significant predictors for the diagnosis of tuberculous pleural 
effusion. 

 
Conclusions: Evaluation of pleural ADA levels is useful for diagnosing pleural 
tuberculosis, while sex is not. A negative and significant relationship between P-ADA level 
and age >40 years was evident. Total pleural ADA and age are independent and 
predictive variables for the diagnosis of tuberculous pleural effusion. 

 
Keywords: Pleural effusion, Biomarkers, Adenosine deaminase, Pleural tuberculosis, 
Demographic data, Sex. 
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I – INTRODUÇÃO 
 

1 – Revisão da literatura e contextualização 
 

O diagnóstico causal da síndrome do derrame pleural (SDP) depende das 

manifestações clínicas, achados de imagem e biomarcadores em materiais 

retirados por meio de procedimentos cirúrgicos realizados com diferentes técnicas 

(Light e Gary Lee, 2016; Marchi, 2003). 

A SDP, apesar de todos avanços tecnológicos ocorridos nos últimos anos, 

ainda apresenta dificuldades para o diagnóstico da causa básica, principalmente, 

em serviços de saúde não especializados para diagnóstico de doenças torácicas. 

A literatura mundial relata que, atualmente, mesmo sendo o paciente 

exaustivamente investigado, a causa fica sem ser estabelecida entre 2% e 41% dos 

casos em diversas séries pesquisadas (Arkin et al., 2019). 

A SDP pode ter como causa(s) diversas doenças primárias da pleura e/ou 

secundárias a lesões do parênquima pulmonar e/ou enfermidades sistêmicas (Light 

e Gary Lee, 2016; Marchi, 2003). 

O diagnóstico sindrômico de derrame pleural é realizado pela análise do quadro 

clínico (anamnese e exame físico), por imagem convencional no caso do radiografia 

de tórax incidência póstero-anterior (PA), perfil e Laurell, e/ou especializada no caso 

da ultrassonografia transtorácica extracardíaca (ETUS), tomografia 

computadorizada de tórax (TC) e ressonância nuclear magnética (RNM) e, 

eventualmente, pela cintilografia de inalação-perfusão. O primeiro e mais comum 

exame a ser realizado na investigação de SDP é a radiografia de tórax PA (Hooper 

et al., 2010). 

Para o diagnóstico da causa básica da SDP podem ser necessários os 

procedimentos cirúrgicos de toracocentese orientada e/ou guiada por 
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ultrassonografia transtorácica extracardíaca (ETUS), biópsia pleural fechada com 

agulha, cirurgia assistida por vídeo-toracoscopia (VATS), toracoscopia 

(pleuroscopia) e, raramente, toracotomia (Light e Gary Lee, 2016; Marchi, 2003; 

Hooper et al., 2010). 

Os materiais para exame, resultantes dos procedimentos cirúrgicos são: líquido 

pleural, fragmentos de pleura parietal e/ou visceral e parênquima pulmonar (Light e 

Gary Lee, 2016; Marchi, 2003). 

A primeira conduta para o diagnóstico da causa da SDP para evitar, na maioria 

das vezes, um diagnóstico de derrame pleural de causa indeterminada, é classificar 

corretamente o líquido pleural como sendo exsudato ou transudato (Maranhão et 

al., 2010).  

A classificação correta de líquido pleural exsudativo conduz ao diagnóstico de 

diversas doenças, as quais deverão ser confirmadas com procedimentos que 

complementam a análise do líquido pleural. Classicamente, derrame pleural 

exsudativo é aquele em que um ou mais dos seguintes critérios são encontrados: 

proteína do líquido pleural dividida pela proteína sérica maior do que 0,5; enzima 

desidrogenase lática (DLH) pleural dividida pela sérica maior do que 0,6; DLH 

pleural maior que 2/3 o limite superior da normalidade da DLH sérica (Light e Gary 

Lee, 2016). O novo critério validado proposto por Maranhão et al. (2010), classifica 

como exsudato o líquido pleural com proteína total maior do que 3,4 g/dL e DLH 

maior do que 328 U/L. 

As causas mais frequentes de um exsudato pleural são geralmente 

ocasionadas por infecções, principalmente a tuberculose (TB), pneumonias, 

neoplasias malignas e tromboembolismo pulmonar (Maranhão et al., 2010). 

A classificação de um transudato, não justifica a adoção de procedimentos 

cirúrgicos adicionais à toracocentese na cavidade pleural para o diagnóstico, 
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embora existam situações de derrame transudativo em pacientes portadores de 

neoplasia pulmonar em freqüência de, aproximadamente, 5% dos casos. São 

derrames paramalignos, que podem ser decorrentes de doenças sistêmicas, 

brônquicas ou do mediastino (Maranhão et al., 2010; Ferreiro et al., 2017). As 

causas mais prevalentes de transudatos pleurais em nosso meio são insuficiência 

cardíaca congestiva, cirrose hepática e tromboembolia pulmonar (Maranhão et al., 

2010). 

A TB permanece como um sério problema mundial de saúde pública. Em 2019, 

de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) houve uma incidência de 

10,0 milhões de casos de tuberculose em todo mundo, responsável por cerca de1,4 

milhões de óbitos (WHO, 2020). 

A TB pleural é a forma extrapulmonar mais prevalente no Brasil, representando 

15% de todos os casos de TB, comprometendo 48% do número total de casos de 

TB extrapulmonar (Seiscento et al., 2009). 

No Brasil em 2019, segundo a OMS, houve uma incidência total de 96.000 

casos de TB, em que 13% dos casos era de TB extrapulmonar. Segundo o 

DATASUS, 1.927 casos de TB pleural eram do sexo feminino. Os cinco fatores de risco 

principais para TB no mundo em ordem decrescente foram subnutrição, HIV, abuso 

de álcool, tabagismo e diabetes (WHO, 2020).   Segundo o DATASUS, em 2019, 

as principais comorbidades notificadas relacionadas à TB no Brasil foram HIV, 

abuso de álcool, tabagismo, diabetes e desnutrição.
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2. JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 
 

Considerando que a causa principal de exsudato pleural no Brasil é a 

tuberculose, que o sexo feminino foi responsável por 29% do total de casos 

notificados e das recaídas de TB pulmonar no Brasil em 2019 (Behrsin et al., 2015; 

WHO, 2020) e que, segundo o DATASUS, 1.927 casos notificados eram de 

mulheres com TB pleural, além de o biomarcador ADA pleural total (ADA-P) ser o 

mais acurado para diagnóstico e não necessitar para sua avaliação procedimentos 

cirúrgicos com potencias complicações fatais, justifica-se uma pesquisa com 

pacientes da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro para avaliar o perfil 

desse biomarcador e com dados demográficos para o diagnóstico de TB pleural em 

nossa região. 

Outras justificativas para incluir o sexo feminino e a enzima ADA-P em um 

modelo para predição de TB pleural são: 

 1) A atividade da ADA correlaciona-se com infiltrações de células CD4+ na 

pleura e no líquido pleural e forma-se durante a resposta imune local (Kaljas et al., 

2017). É um biomarcador inespecífico da ativação dos linfócitos T e um modulador da 

diferenciação das células T. Pode ser dosada no líquido pleural após um 

procedimento simples de toracocentese com anestesia local; 

 2) Apesar das tendências históricas de ignorar-se o sexo ao se estudar e 

avaliar o sistema imunológico, as evidências de diferenças entre homens e mulheres 

são óbvias e bem documentadas para uma variedade de situações e condições 

inflamatórias. Por exemplo, o número de células imunes inatas, adaptativas e o nível 

basal de imunoglobulinas é maior nas mulheres do que nos homens. Além disso, as 

mulheres respondem de maneira mais robusta às infecções, o que inclui aumento da 

produção de citocinas e resposta das células T.Os mecanismos para o aumento da 
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capacidade de resposta do sistema imunológico feminino incluem diferenças no 

número, proporção e atividade das células imunes.Essas respostas distintas, e às 

vezes divergentes, aos desafios do sistema imunológico são de particular importância 

quando se consideram um diagnóstico, intervenções terapêuticas e conseqüências 

patológicas das inflamações. O sexo é uma variável biológica que deve ser 

considerada em estudos imunológicos e de diagnóstico (Klein e Flanagan, 2016). 

 3) Não existe na literatura, atualmente, uma diferença de valores de ADA-

P total levando-se em conta o sexo para ponto de corte para o diagnóstico de DP 

tuberculoso, o que poderia ser importante do ponto de vista epidemiológico. 
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3. DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE PLEURAL 
 

O quadro clínico e de imagem, além dos testes convencionais como 

baciloscopia e cultura do M. tuberculosis no líquido pleural tem sensibilidades e 

valores preditivos negativos baixos para o diagnóstico de tuberculose pleural 

(Hooper et al., 2010). 

O diagnóstico microbiológico da TB pleural é difícil de estabelecer devido à 

natureza paucibacilar do líquido pleural porque este líquido orgânico geralmente se 

acumula devido a uma reação de hipersensibilidade a proteínas do M. tuberculosis 

dificultando a sua visualização (Silva Junior et al., 2013). Portanto, testes 

convencionais, como baciloscopia e cultura de Mycobacterium sp. em líquidos 

pleurais, têm acurácia baixa. A amplificação de ácidos nucléicos, como o Xpert® 

MTB / RIF (Cepheid, Sunnyvale, CA, EUA), com resultado positivo é um caso 

presuntivo, no entanto, um resultado negativo não pode excluir o diagnóstico.  Além 

disso, é um exame subótimo para detectar Mycobacterium tuberculosis. Uma meta-

análise de 24 estudos incluindo 2.486 pacientes relatou a sensibilidade combinada 

de GeneXpert® como 51,4% e 22,7%, usando cultura e um composto padrão como 

referência, respectivamente. Há de se observar que ensaios moleculares necesitam 

de um número relativamente alto de bacilos para que se atinja a sensibilidade 

adequada e nem sempre isso  é possível de se obter na amostra. Embora o 

interferon gama pleural seja um biomarcador altamente acurado, ele está disponível 

apenas em pesquisas clínicas (Porcel, 2018). 

A biópsia pleural fechada com agulha (CNPB), com análise histopatológica 

de fragmentos pleurais parietais, tem sido historicamente considerada o 

procedimento “padrão áureo” para diagnóstico de tuberculose pleural (Hooper et 

al., 2010; Behrsin et al., 2015). A CNPB é um procedimento preciso para TB e 

adenocarcinomas pleurais. No entanto, em mãos inexperientes, várias 
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complicações cirúrgicas fatais podem ocorrer e algumas limitações se realizada por 

profissional pouco experiente. As diretrizes da British Thoracic Society (BTS) 

relatam importantes complicações das biópsias de pleura fechada com agulha de 

Abrams incluindo óbito secundário a hemorragia (Hooper et al., 2010). Atualmente,
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é desejável encaminhar um paciente com SDP sem diagnóstico causal para cirurgia 

toracoscópica vídeo-assistida (VATS) após uma ou duas tentativas inconclusivas de 

toracocentese com análise laboratorial do líquido pleural (Behrsin et al., 2015). 

Considerando estas dificuldades de procedimentos e exames, o diagnóstico 

de síndrome de derrame pleural de causa indeterminada é comum no Brasil e no 

exterior (Silva Junior et al., 2013). 

Atualmente, os biomarcadores são ferramentas que aliadas ao quadro 

clínico, imagem, dados demográficos e epidemiológicos, aumentam os parâmetros 

de diagnósticos de uma determinada doença prevalente, como é o caso da 

tuberculose pleural. 

Biomarcadores são definidos como alterações celulares, bioquímicas ou 

moleculares que são mensuráveis em meios biológicos, tais como tecidos 

humanos, células ou líquidos orgânicos. Atualmente a definição de biomarcadores 

foi ampliada para incluir uma característica ou variável que reflete como um 

paciente se sente, funciona ou sobrevive e características biológicas, que podem 

ser efetivamente medidas e avaliadas como indicadores de processos biológicos 

normais, patogênicos, ou devido a resposta farmacológica resultante de 

intervenção terapêutica. Na prática clínica, os biomarcadores incluem ferramentas 

e tecnologias que podem ajudar a compreender a predição de riscos, causa, 

diagnóstico, progressão, regressão, estratificação ou desfecho do tratamento de 

uma determinada doença (Mayeux, 2004). 

Os biomarcadores podem ser de diversos tipos, tais como, clínicos, imagem, 

fisiológicos (funções de órgãos), físicos (alterações características em estruturas 

biológicas), histológicos (amostras de tecido obtidas por biopsia) e anatômicos. 

Podem ser células específicas, genes, enzimas, hormônios ou moléculas diversas. 



9 
 

Os mais relevantes em investigação médica são os biomarcadores bioquímicos, 

que podem ser obtidos com relativa facilidade a partir de líquidos orgânicos 

(Mayeux, 2004). 

A enzima adenosina desaminase [abreviado como ADA, código da enzima 

número: 3.5.4.4, de acordo com recomendações do Comitê de Nomenclatura da 

União Internacional de Bioquímica e Biologia Molecular (NC-IUBMB)] é um 

biomarcador acurado para TB em líquidos pleurais obtidos por toracocentese. O 

teste não depende do estado sorológico para o vírus da imunodeficiência humana 

(HIV) do paciente e de tecido da CNPB (Marchi, 2006; , Silva Junior et al., 2013; 

Behrsin et al., 2015; Riantawan et al., 1999; Light e Gare Lee, 2016). 
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II - OBJETIVOS 

 
 

1. Geral 

 

Avaliar o perfil da ADA pleural total com seus níveis em líquidos pleurais de 

pacientes adultos, de ambos os sexos, não tratados e não manipulados 

cirurgicamente, com diversas causas confirmadas de SDP. 

 

2. Específicos 

 

a) Calcular a predição do sexo feminino como uma covariável independente 

para o diagnóstico de derrame pleural tuberculoso; 

b) Calcular a predição da ADA pleural total como uma covariável 

independente para o diagnóstico de derrame pleural tuberculoso; 

c) Calcular a predição das idades dos pacientes como uma covariável 

independente para o diagnóstico de derrame pleural tuberculoso. 
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III - CASUÍSTICA, MATERIAL E MÉTODOS 

 

1 - Delineamento 
 

Esse estudo cumpriu rigorosamente os métodos das diretrizes internacionais 

para avaliar estudos observacionais de predição diagnóstica como o TRIPOD 

(“Transparent Reporting of a Multivariable Prediction Model for Individual Prognosis 

Or Diagnosis”) e STROBE (“The Strengthening the Reporting of Observational 

Studies in Epidemiology”) publicados em diversos periódicos internacionais. As 

diretrizes TRIPOD e STROBE são uma lista de verificação de 22 itens considerados 

essenciais para relatórios transparentes para estudos com modelos observacionais 

e de previsão (Moons et al., 2015; von Elm et al., 2007). 

Trata-se de um estudo puramente observacional, retrospectivo (Thiese, 

2014) realizado com pacientes revisados no banco de dados do Centro de Pesquisa 

e Ensino em Pleurologia da Universidade Federal Fluminense (UFF) no Centro de 

Atenção e Investigação da Tuberculose e outras Doenças Pulmonares (CAIT) Prof. 

Mazzini Bueno da UFF entre os períodos de janeiro de 2015 a dezembro de 2019 

e em dois hospitais universitários na região metropolitana do Estado do Rio de 

Janeiro. O Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), hospital terciário que 

atende à população da Região Metropolitana II do estado do Rio de Janeiro, 

localizado no centro da cidade de Niterói, e Hospital Santa Teresa (HST), na cidade 

de Petrópolis, também terciário e que atende a região serrana. Ambos os hospitais 

dispondo de ambulatórios de diversas especialidades e internação hospitalar, além 

de treinamento de universitários e programas de residência médica. 

Os dados demográficos e clínicos dos pacientes, de imagem, da ADA-P e 

outros biomarcadores no líquido pleural foram revisados para o trabalho dando 

continuidade a um estudo prospectivo em linha de pesquisa já aprovada pelo 
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Conselho de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina da UFF, Estado do Rio 

de Janeiro, desde 2002 conforme documento no Anexo 1. Os participantes 

concordaram em fazer parte do estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (Anexo 2). Os pesquisadores envolvidos comprometeram-se a 

manter a confidencialidade dos dados.
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Cabe mencionar que embora os estudos retrospectivos possam, às vezes, 

refletir melhor a prática clínica de rotina do que os estudos prospectivos, eles 

podem falhar em identificar todos os pacientes elegíveis e, geralmente, resultam 

em dados de qualidade inferior, com mais dados ausentes. Nesse trabalho, o autor 

teve esse cuidado nos critérios de inclusão e exclusão (Thiese, 2014). 

A amostra foi constituída de adultos, oriundos da zona urbana da cidade de 

Niterói (RJ) e região metropolitana do Rio de Janeiro incluindo a cidade de 

Petrópolis (RJ), os quais tinham sinais, sintomas e imagem compatíveis com o 

diagnóstico de Síndrome do Derrame Pleural (SDP) e que necessitavam de 

diagnóstico causal. Os pacientes não haviam sido tratados previamente e eram 

provenientes de ambulatórios de cirurgia torácica e pneumologia. 

2 – Tamanho da amostra 
 

O tamanho da amostra para regressão logística é um cálculo complexo, mas 

baseado no trabalho de Peduzzi et al. (1996), foi sugerida a seguinte fórmula para 

um número mínimo de casos a incluir em um estudo: N = 10 k / p, onde p é a menor 

das proporções de casos negativos ou positivos na população em estudo, e k é o 

número de covariáveis ou de variáveis independentes. Se o tamanho da amostra 

calculada for menor do que 100, Long (1997) sugere aumentar o número total de 

casos para 100. O presente estudo possui 157 casos pesquisados e com 

diagnósticos confirmados por meio de toracocentese (repetida caso a primeira seja 

inclonclusiva) e/ou VATS. Uma amostra adequada em modelos de regressão 

logistica diminui a possibilidade de multicolinearidade ou de altos níveis de 

correlação entre as variáveis independentes (Hair et al., 2013). 

3 – Variável dependente 
 

A variável dependente (“outcome”) foi o derrame pleural tuberculoso (TB 

pleural). O diagnóstico de TB pleural foi definido como comprovado após a 
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demonstração de bacilos no líquido pleural por microscopia, cultura e espécimes 

de biópsia pleural com granulomas na pleura, sem evidência de outra doença 

granulomatosa no pulmão (Light e Gary Lee, 2016; Marchi, 2003). 

4 - Variáveis preditoras univariáveis selecionadas 
 

As variáveis preditoras foram escolhidas sob múltiplos aspectos que seriam 

influenciados no diagnóstico de TB pleural. Os critérios para selecionar as variáveis 

preditoras para nosso modelo foram características demográficas de nossa 

população e um biomarcador diagnóstico acurado para TB pleural. As 

características demográficas dos pacientes foram idade, sexo feminino e 

masculino. O biomarcador escolhido foi ADA pleural total com seus níveis em 

líquidos pleurais (U/L). 

A análise estatística da curva ROC foi usada para dicotomizar as variáveis 

quantitativas contínuas idades e ADA-P total pelo critério do índice de Youden 

(Moons et al., 2015). 

5 – Dosagem da ADA pleural total 

 

Para a dosagem da ADA pleural total foi utilizado o método automatizado, 

validado, enzimático e colorimétrico modificado do método clássico de Giusti e 

Galanti (1984) dosado em laboratório do Instituto de Biologia da UFF (Delacour et 

al., 2010). 

6- Fluxograma para procedimentos e biomarcadores 

 

Para a confirmação do diagnóstico da causa da síndrome de derrame 

pleural, os materiais líquido pleural e/ou fragmentos pleurais e/ou pleura foram 

obtidos através dos seguintes procedimentos que sempre foram realizados após 
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análise do quadro clínico, imagem, dados demográficos, perfil epidemiológico e 

alerta para possíveis complicações nos pacientes conforme resumo na Figura 1: 

1 – primeira toracocentese, com anestesia local, agulha número 21 e técnica 

clássica já relatada na literatura (Havelock et al., 2010); 

2- segunda toracocentese (caso a primeira seja inconclusiva); 

3– cirurgia por toracoscopia vídeo-assistida (VATS). 

 
 
 

 
Fig. 1 - Fluxograma da casuística e relações hierárquicas que se desenvolveram de cima para baixa 
em um roteiro dos exames e procedimentos nos 157 pacientes com SDP em um estudo 
observacional, retrospectivo, realizado no Ambulatório de Pesquisa em Pleurologia do CAIT Prof. 
Mazzini Bueno, Universidade Federal Fluminense, período de 2015-2019. Abreviaturas: SDP, 
síndrome do derrame pleural; CNPB, biópsia pleural fechada com agulha tipo Cope; VATS, cirurgia 
torácica vídeo-assistida; LP, líquido pleural. 

 

 
7 - Critérios de inclusão 

 
Os critérios de inclusão no estudo foram o diagnóstico causal da SDP 

confirmado após um ou dois procedimentos de toracentese com avaliação 

laboratorial do líquido do pleural, CNPB e VATS, se necessário (Behrsin et al., 

Total de 
pacientes com 

quadro clínico e 
exame físico 

compatível com 
SDP (N=157) 

Radiografias de 
Tórax 

(N=157) 

Toracocentese 
(N=157) e/ou 

CNPB (n=31) e/ou 
VATS (n=30) 

Ultrassonografia 
transtorácica 
extracardíaca 
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e/ou tecido 
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2015; Silva Junior et al., 2013). De acordo com manifestações clínicas e achados 

de imagem, a TB pleural foi confirmada com uma cultura positiva de fluido pleural 

ou tecido. Além disso, a confirmação envolveu a presença de granulomas no 

tecido pleural por biópsia e a ausência de outras doenças granulomas pleurais. 

Todos os pacientes tiveram um curso clínico favorável após 

6-12 meses de tratamento padronizado (Behrsin et al., 2015; Silva Junior et al., 

2013). 

O critério de Maranhão e Silva Júnior (2010) e manifestações clínicas foram 

utilizadas para diagnosticar um transudato pleural ou exudato com proteínas 

pleurais totais e atividade de desidrogenase láctica (DLH) apenas em líquidos 

pleurais (Maranhão e Silva Junior, 2010). 

Derrame pleurais parapneumônicos simples (DPPS) foram comprovados 

em pacientes com tosse, febre e exames de imagem pulmonar com infiltrados ou 

consolidações que desapareceram com o tratamento com antibióticos. 

Pacientes com empiema foram diagnosticados com  pus  no  fluido  pleural 

após toracentese e septações na ultrassonografia transtorácica extracardíaca 

(ETUS). 

O derrame pleural parapneumônico complicado (DPPC) foi diagnosticado 

com base na aparência e biomarcadores pleurais bioquímicos convencionais 

relatados na literatura, especificamente glicose, D L H e pH (Porcel, 2018). 

A malignidade em derrames pleurais foi confirmada se houve um 

diagnóstico citológico ou histológico de câncer compatível com linfoma, 

carcinoma escamoso celular, leucemia e adenocarcinoma no espaço pleural. 
 

A síndrome de Pseudo-Meigs foi caracterizada pela presença de um tumor 
 

pélvico benigno confirmado por achados histológicos. 
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A síndrome de Dressler foi evidente devido a pericardite e derrame pleural 

que evoluiu após o infarto do miocárdio. Quilotórax foi um diagnóstico raro 

avaliado com a aparência leitosa do líquido pleural na toracocentese, 

biomarcadores  pleurais (colesterol e triglicerídeos), manifestações clínicas e 

achados de imagem compatíveis (Light e Gary Lee, 2016). 

8 - Critérios de exclusão 

 

Os critérios de exclusão incluíram contraindicações absolutas, recusa em 

aceitar toracocentese ou outros procedimentos invasivos após a SDP ser 

diagnósticada por imagem , uso de medicamentos imunossupressores, hemólise 

em líquidos pleurais, insuficiência renal, infecção pelo HIV, derrame pleural de 

uma causa desconhecida e casos com valores perdidos. De acordo com as 

instruções do kit de dosagem da ADA, pacientes com distúrbios bioquímicos e 

metabólicos foram excluídos, pois esses fatores interferem no nível da enzima 

em líquidos pleurais (Delacour et al., 2010). 

9 – Abordagem estatística 
 

Todos os dados quantitativos e qualitativos de nossos pacientes foram 

analisados utilizando o Microsoft Excel, versão 2010. Ambas as estatísticas 

descritivas e inferenciais foram realizadas usando a versão 6.0 do Software 

GraphPad e o MedCalc para a versão 15.0 do Windows. Os dados coletados 

foram analisados por meio de testes estatísticos univariados e multivariados. O 

teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para avaliar a normalidade dos dados e a 

homogeneidade das variâncias. As distribuições não normais foram expressas 

como medianas e intervalos interquartiis de 25-75% de probabilidade (IQR). 

Variáveis qualitativas ou categóricas foram expressas como proporções. O teste 

não paramétrico de qui-quadrado foi usado para comparar as proporções. O 



18 
 

teste não paramétrico de Mann-Whitney (M-W) foi usado para comparar as 

medianas dos dados de dois grupos independentes quando não estavam 

normalmente distribuídos e porque a transformação logarítmica não foi realizada. 

Os testes não paramétricos de Kruskal-Wallis (K-W) e post hoc de Dunn foram 

usados para comparar medianas de ADA-P entre três ou mais grupos não 

emparelhados de várias causas de SDP. Figuras são apresentadas para 

fornecerem um resumo estatístico dos dados das tabelas (mediana, intervalo 

interquartis) sem ocultar os dados. O grau de correlação entre as variáveis, ADA- 

P e idade, para TB pleural foi determinado usando o rho de Spearman e tau de 

Kendall com intervalo de confiança de 95% (IC 95%), uma vez que a distribuição 

das variáveis não foi normal. O IC de 95% para o tau de Kendall foi estimado 

usando bootstrap com 1000 replicações ou interações ou reamostragens (Efron, 

1987). Um gráfico de dispersão com linha de regressão de LOESS ou LOWESS 

(“Locally Weighted Scatterplot Smoothing”) foi realizado para observar a 

correlação entre ADA-P e idade no grupo de TB pleural na análise de correlação 

de Kendall. Os valores de P bilateral de 0,05 ou menos e intervalos de confiança 

(IC) com 95% de probabilidade foram considerados para indicar significância 

estatística e clínica. 

10 - Desenvolvimento do modelo de regressão logistica (modelagem 
matemática) 

 

Com o objetivo de investigar as associações entre a TB pleural e as 

variáveis preditoras selecionadas, foi construída uma análise univariada com 

regressão logística binária pelo método enter para identificar as variáveis 

preditoras independentes. Outro objetivo da análise univariada foi reduzir o 

número de variáveis preditoras, inicialmente selecionadas, para aumentar o 

poder estatístico do modelo final (Sperandei, 2014). 
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O método de significância estatística utilizado foi um valor de P inferior a 

0,157 de acordo com o critério de Akaike (Moons et al., 2015). Todas as variáveis 

preditoras univariáveis com valores de P<0,157 foram incluídas no modelo múltiplo 

final, após o teste conservador de Wald avaliar a significância de cada coeficiente 

beta. A análise estatística univariada possibilitou a estimação de razões de chance 

(Odds Ratio Bruto) e os respectivos intervalos de confiança a 95%. A associação 

de cada variável preditora no modelo univariado foi verificado pelos OR brutos após 

testes da razão de verossimilhança e Wald. 

As variáveis preditoras selecionadas candidatas a preditoras independentes 

entraram na análise de regressão logística múltipla (RLM) final pelo método de 

construção stepwise. No método de construção stepwise, as variáveis preditoras 

significativas na análise univariada são inseridas no modelo de RLM 

sequencialmente; depois de inseridas na RLM, verificamos e removemos as 

variáveis que se tornaram não significativas com valor de P>0,05. As variáveis 

restantes e significativas no MRL ficaram denominadas como variáveis preditoras 

independentes. A cada retirada de uma variável preditora não significativa 

estatisticamente, o modelo era reprocessado para reajuste de novos coeficientes 

beta e OR. O modelo final foi o que apresentou todas as variáveis preditoras 

independentes com 5% de significância estatística e cujo IC a 95% de OR não 

incluíssem o valor 1. Assim, retivemos todas as variáveis no modelo final de 

previsão com valor P menor do que 0,05. A nova avaliação dos coeficientes beta 

para associação entre diagnóstico (TB pleural) e variáveis preditoras foi 

apresentada como odds ratio ajustados (OR ajustados) e IC significativos de 95%. 

A regressão logística multivariável foi construída com dois objetivos: a) 

prever as probabilidades finais de associação entre TB pleural com todas as 
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variáveis preditoras univariadas estatisticamente significativas incluídas na 

modelagem final; b) identificar as variáveis preditoras univariadas significativas 

para serem denominadas de variáveis preditoras independentes na modelagem 

final. 

11 - Medidas de desempenho do modelo final: discriminação, poder 
preditivo, calibração por validação interna e utilidade clínica 

 

A discriminação ou acurácia do modelo foi calculada pela estatística C ou área 

sob o espaço da curva ROC (AUC) e IC de 95%. Uma classificação da 

discriminação do modelo pela AUC foi proposta por Hosmer e Lemeshow (2013): 

discriminação excelente (0,90-1,0), discriminação muito boa (0,80-0,90), 

discriminação boa (0,70-0,80), suficiente (0,60-0,70), pobre (0,50-0,60) e 

biomarcador não útil (0,00-0,50). 

O teste de Nagelkerke R2 ou pseudo R2 foi usado como uma medida escalar 

de poder preditivo (Nagelkerke, 1991). 

Calibrações internas são métodos para validar os resultados estatísticos. A 

calibração pode ser definida como as probabilidades previstas concordam com as 

probabilidades observadas (Austin e Steyerberg, 2014). 

Dois testes foram realizados para as calibrações internas ou ajuste geral do 

modelo. Primeiro, um teste de modelos nulos e completos de -2 log- 

verossimilhanças (-2LL). É a probabilidade de obter as observações se as variáveis 

preditoras independentes não afetaram o resultado e a probabilidade de obter as 

observações com todas as variáveis independentes incorporadas ao modelo. A 

diferença entre esses dois resultados é um teste Qui-Quadrado com um valor P 

para o ajuste geral do modelo foi inferior a 0,05. Em segundo lugar, um método de 

reamostragem como o Bootstrapping foi empregado para avaliar o potencial de 



21 
 

sobreajuste dos coeficientes beta usando o software IBM SPSS Statistics versão 

22, com 1000 reamostragens (Steyerberg et al., 2001). A linha de calibração foi 

mostrada com uma apresentação gráfica da relação entre o resultado observado e 

o resultado previsto dos coeficientes. A curva ajustada foi mostrado graficamente 

por um software especializado pesquisado em www.MyCurveFit.com. 

12 - Abordagem para valores ausentes (“missing values”) 
 

De acordo com Jakobsen et al. (2017) um caso completo pode ser usado como 

a análise primária se as proporções de dados ausentes forem insignificantes, como 

abaixo de aproximadamente 10%. Mas, se as proporções de dados perdidos forem 

muito grandes, como mais de 40% em variáveis importantes, então os resultados 

do estudo podem ser considerados apenas como resultados geradores de 

hipóteses. Nossos valores perdidos de variáveis preditoras serão mostrados em 

uma tabela da visão geral da análise univariada. 

http://www.mycurvefit.com/
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IV – RESULTADOS 

 
 

1 - CARACTERÍSTICAS DOS PACIENTES 
 

A Tabela 1 resume a prevalência das causas de SDP e as características 

demográficas dos 157 pacientes. 

A TB foi a causa mais prevalente de SDP (44/157, 28%). O teste de Shapiro- 

Wilk para idade (W = 0,87) revelou um valor P= 0,0017 (P<0,05, rejeitada 

distribuição normal). O grupo de pacientes com idade mais avançada foi o 

transudato com mediana de idade de 76 anos (IQR, 63,0-86,25). O teste de Kruskal-

Wallis para as idade de todas as causas de SDP (H = 40,93) foi estatisticamente 

significatico (P<0,0001). O teste post hoc de Dunn (P <0,05) revelaram significância 

para TB vs. transudatos, vs. PPE simples e vs. adenocarcinomas. 

O sexo masculino foi o mais prevalente no grupo dos linfomas (7/0, 100%). 

Nenhum dos sete pacientes com linfomas eram do sexo feminino. Quando as 

prevalências foram comparadas para homens e mulheres, apenas adenocarcinoma 

e linfomas foram significativos (testes do qui-quadrado, P = 0,0021 e P = 0,0003, 

respectivamente). 
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Tabela 1 

Características demográficas e causas da síndrome de derrame pleural 
nos 157 pacientes 

 
Causa Paciente 

(n) 
Prevalência 

(%) 

Idade 

IQR 

(25- 75%) 

Feminino 

(n/%) 

Masculino 

(n/%) 

Tuberculose 44 28,0 39,0 

(29,7-58,2) 

22,0 (50,0) 22.0 

(50,0) 

Adenocarcinoma 37 24,0 61,0 

(45,0-77,0) 

25 (68,0) 12 

(32,0)* 

Transudato ϯ 33 21,0 76.0 

(63,0-86,25) 

17 (52,0) 16 (48,0) 

Derrame pleural 

parapneumônico 

simples 

15 10,0 67.0 

(56,0-85,0) 

6 (40,0) 9 (60,0) 

DPPC e empiema 8 5,0 52,5 

(33,5-78,75) 

2 (25,0) 6 (75,0) 

Linfoma 7 4,0 53,0 
(47,0-63,0) 

0 (0,0) 7 (100,0)* 

Ca de células 

escamosas 

7 4,0 66,0 
(55,0-66,0) 

4 (57,0) 3 (43,0) 

Outros 

exudatos # 

6 4,0 73,0 
(53,0-79,0) 

4 (67,0) 2 (33,0) 

Total 157 100,0 58,0 

(41,75-73.25) 

80 (51,0) 77 (49,0) 

Legendas:  DPPC,  derrame  pleural  parapneumônico complicado;  IQR, intervalo  interquartil. 
ϯTransudates: insuficiência cardíaca congestiva (n = 26), insuficiência renal crônica (n = 3), 
cirrose hepática com ascite (n=3) e hipoproteinemia sérica (n=1). # Outros exsudatos: Síndrome 
de Pseudo-Meigs (n = 1), síndrome de Dressler (n = 3), chylothorax (n = 1) e leucemia (n = 1). 
*Nos sexos masculino e feminino, quando a prevalência foi comparada pelo teste qui- quadrado, 
apenas adenocarcinoma e linfoma foram significativos (P=0,0021 e P=0,0003, 
respectivamente). As  diferenças  sexuais no grupo  geral de síndrome de derrame pleural não 
foram significativas  de  acordo   com o   teste   qui-quadrado   (Chi=0,062,   P=0,8028).  O teste 
Shapiro-Wilk para idades rejeitou a normalidade (W=0,87) com um valor P 
<0,05 (P=0,0017). 

 
 
 
 

 
 

A Figura 2 mostra a análise estatística das idades das várias causas de síndrome 

do derrame pleural descritas na Tabela 1. 
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Figura 2: Análise estatística das idades das várias causas de síndrome do 

derrame pleural. 

 

 

 

Legenda:- Análise estatística das idades das várias causas de síndrome do derrame pleural da 
Tabela 1. O teste de Kruskal-Wallis para idades foi significativo (H=40,93, P<0,0001). O teste 
post-hoc de Dunn com P<0,05 foi significativo para tuberculose vs.transudatos, vs. DPP simples, 
e vs. Adenocarcinoma. Legenda: CP, Derrame pleural parapneumõnico complicado; T, 
transudatos; TB, Tuberculose pleural; Lymp, Linfoma; Emp, Empiema; SCC, carcinoma de 
células escamosas; PPE, DPP simples 

 

 
Os níveis de ADA-P dos 157 pacientes são mostrados na Tabela 2. O  teste 

Shapiro-Wilk para níveis de ADA-P total   (W=0,347) revelou  um  valor   de P 

<0,05 (P=0,0001, rejeitada normalidade). Os valores medianos para  ADA-P 

foram estatisticamente significativos utilizando o teste de  Kruskal-  Wallis      

(H=81,34,      P<0,0001)      para      todas      as      causas      de  SDP. Quando 

o teste post-hoc de Dunn foi usado para comparação dos subgrupos e os 

resultados foram significativos (P<0,05) para tuberculose vs. transudatos, vs. DPP 

simples e vs. adenocarcinoma. Os resultados não foram significativos (P>0,05) 
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para DPPC e empiema,  linfoma,  carcinoma escamoso  e outros exsudatos.



26 
 

 

Tabela 2 

Níveis de adenosina desaminase pleural totais avaliados em 157 causas 
de síndrome do derrame pleural confirmadas com testes diagnósticos 

padronizados 

 
Causa Amostras 

de LP (n) 
Medianas 

ADA-P 
(U/L) 

Interquartis 
(25-75%) 

Tuberculose 44 42.0 32.9-61.9 

Adenocarcinoma 37 9.75 6.7-14.9 

Transudato 33 6.85 2.67-11.26 

DPP simples 15 9.38 5.68-9.97 

DPPC/Empiema 8 32.9 16.0-61.7 

Linfoma 7 401.2 11.2-990.5 

Carcinoma de células 
escamosas 

7 13.11 11.0-28.2 

Outros exudatos 6 15.2 7.4-49.0 

Legenda: LP, líquido pleural; DPPC, derrame pleural parapneumônico complicado; ADA-P, 
adenosina desaminase pleural total, Teste de Shapiro-Wilk para níveis de ADA-P: (W=0,347, 
P=0,0001) 

 

 
A Figura 3 mostra a análise estatística detalhada da Tabela 2 com o teste 

 

de Kruskal-Wallis e post-hoc de Dunn. 

 

 
Figura 3: Análise estatística detalhada da Tabela 2 com o teste 

 

de Kruskal-Wallis e post-hoc de Dunn. 
 

 
Legenda: - Níveis de ADA-P total (U/L) em grupos diagnósticos diferentes de síndrome do derrame 
pleural. Teste de Kruskal-Wallis (H=81.34, P<0.0001). Teste post-hoc de Dunn: P<0,05 para 
tuberculose vs. transudatos, vs. DPP simples, vs. Adenocarcinoma. P>0.05 para DPPC e 



27 
 

empyema, linfomas, carcinoma de células escamosas e outros exsudatos. Legendas: CP, 
Derrame pleural parapneumõnico complicado; T, transudatos; TB, Tuberculose pleural; Lymp, 
Linfoma; Emp, Empiema; SCC, carcinoma de células escamosas; PPE, DPP simples 
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Considerando que a ADA-P total (U/L) é um biomarcador para TB pleural, a 

Figura 4 compara e resume pelo teste de Mann-Whitney as medianas dos níveis 

de ADA-P total na TB pleural (casos) e em outras causas de SDP (controles). 

 

Figura 4: Comparação das medianas dos níveis de ADA-P total na  

TB pleural (casos) e em outras causas de SDP (controles). 

 [ U=661.00, P<0.0001 ] 
 

 
 

P-ADA 
(U/L) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: Comparação dos valores medianos dos níveis de ADA-P total (U/L) resumidos em 
dois grupos de síndrome de derrame pleural. Tuberculose (mediana=42,03, IQR, 32,92- 
60,20) e não tuberculose (mediana=9,87, IQR, 5,99- 16,90). Teste de Mann-Whitney 
(U=661,00; P<0,0001). 

 

 
A Figura 5 mostra um gráfico de dispersão com o grau de correlação entre 

as variáveis ADA-P total (U/L) e a idade dos pacientes com TB pleural em 41 

casos com a linha LOESS de regressão. 



29 
 

Figura 5: Gráfico de dispersão com o grau de correlação entre as 

variáveis ADA-P total (U/L) e a idade dos pacientes com TB pleural em 41 

casos com a linha LOESS de regressão. 

 

 
 
 

Legenda: Gráfico de dispersão com correlação entre as variáveis ADA-P total (U/L) e idade (anos) 
em 41 pacientes com TB pleural com linha LOESS de regressão. Coeficiente de correlação de 
Spearman (rho = -0,261, IC de 95%, -0,526-0,0508, P = 0,0994). A correlação de Kendall foi 
negativa e significativa após 1000 interações com bootstrapping para IC de 95% (Tau = -0,213; 
IC de 95%, - 0,449-0,0833;P = 0,0490). 

 

 
Uma visão geral da análise univariada está mostrada na Tabela 3. Todos os 

dados ausentes das variáveis preditoras selecionadas estavam abaixo de 5%. De 

acordo com o índice de Youden na curva ROC para o diagnóstico de TB pleural, o 

melhor valor de corte estabelecido para ADA-P total foi ≥31,5 U / L (AUC, 0,882; IC 

95%, 0,812-0,934; estatística z, 8,88; P = 0,0001). O melhor valor de corte 

estabelecido para as idades foi ≤ 45,0 anos (AUC, 0,788; IC 95%, 0,715-0,851; 

estatística z, 6,663; P <0,0001). Os sexos feminino e masculino não foram 

significativos na análise logística univariada (P = 0,6395 e P = 0,5705, 

respectivamente).
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Tabela 3: Visão geral da análise univariada com regressão logística binária 
para investigar as associações entre um resultado de derrame pleural 

tuberculoso e biomarcadores diagnósticos selecionados como preditores 
para modelagem multivariada 

 
Preditor 
univariável 

Código Casos/Controles 
(44/113) 

Missing 
Dados (%) 

OR Bruto 
(IC 95%) 

Valor de P* 

Sexo feminine 1;0 41/110 6/157 (3,8) 1,18 
(0,57-2,44) 

0,6395 

Sexo masculino 0;1 41/110 6/157 (3,8) 0,81 
(0,39-1,66) 

0,5705 

ADA-P ≥31, 5 
U/L* 

1 44/113 0/157 
(0,0) 

37,37 
(13,98-99,86) 

<0,0001 

Idade ≤ 45,0 
anos* 

1 41/110 6/157 (3,8) 8,09 
(3,55-18,42) 

<0,0001 

 
Legenda: ADA-P, adenosina desaminase pleural total; IC de 95%, intervalo de confiança de 95%; 
OR, odds ratio ou razão de chance. * Notas estatísticas: associações realizadas por regressão 
logística binária; a análise da curva ROC foi usada para dicotomizar as idades e os níveis de ADA- 
P como preditores univariados quantitativos contínuos pelo critério do índice de Youden; *P<0,157 
pelo critério de Akaike. 

 

 
A Tabela 4 mostra a modelagem final com regressão logística múltipla para 

um resultado de TB pleural. Considerando os coeficientes beta e variáveis 

preditoras independentes, a equação de regressão logística foi logit (p) = -3,044 

+ 1,8959 x idade + 3,0601 x P-ADA. 
 

O teste de Nagelkerke (R2) foi igual a 0,5638. De acordo com as 

recomendações de Cohen (1988) citadas por vários autores, os valores de 

pseudo R2 para variáveis latentes endógenas são avaliados da seguinte forma: 

0,26 (substancial), 0,13 (moderado), 0,02 (fraco). 

A discriminação do nosso modelo de regressão logística múltipla calculada 

pela AUC foi igual a 0,889 (95% CI, 0,827-0,934, P <0,05). De acordo com as 

regras de Hosmer e Lemeshow (2013) a discriminação para o diagnóstico de TB 

pleural em relação às outras causas de SDP foi muito boa (0,80-0,90). 

O teste -2 LL foi igual a 74,329 (P <0,0001). Isto significa que o modelo está 
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calibrado, validado e estatisticamente significativo. 
 

A validação interna dos coeficientes beta de regressão logística com 1000 

reamostragens pelo método Bootstrapping está também mostrada na Tabela 4. 

 
 

Tabela 4 
Modelo final da regressão logística múltipla pelo método de construção 
stepwise após análise univariada para um desfecho de derrame pleural 

tuberculoso 
 

Desenvolvimento Validação interna 

Variável 
preditora 
independente 

Coeficiente 
beta 

EP OR Ajustado 
(IC 95%) 

Valor de P Coeficiente beta- 
sobreajustado/ 

validado por 
bootstrapping 

      

Constante ou 
intercepto com 
eixo y (α or β0) 

-3,044 0,4520 - <0,0001 -3,045 

ADA-P ≥31,5 
U/L (β1) 

3,0601 0,5168 21,33 
(7,74-58,74) 

<0,0001 3,060 

Idade ≤ 45,0 
anos (β2) 

1,8959 0,5304 6,65 
(2,35-18,83) 

0,0004 1,896 

Legenda: IC 95%, intervalo de confiança de 95%; OR, odds ratio ou razão de chances; EP, erro 
padrão; ADA-P, adenosina desaminase total pleural; AUC, Área sob a Curva ROC. Ajuste geral do 
modelo: Nagelkerke R2 = 0,5638 e teste do qui-quadrado do modelo nulo e completo (-2 log de 
verossimilhança) = 74,329 (P <0,0001). Discriminação com AUC = 0,889 (IC95%, 0,827- 0,934; P 
<0,05). A equação de regressão logística é logit (p) = -3,044 + 1,8959 x idade + 3,0601 x P-ADA 

 

 
A calibração dos coeficientes beta observados vs. corrigidos para predição 

de TB pleural por um método de ajuste linear foi uma linha reta estatisticamente 

significativa (R2 = 1,0; P = 0,000001043; SE = 0,000007507) conforme mostrado 

na Figura 6. 
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Figura 6: Calibração dos coeficientes beta observados vs. corrigidos para 
predição de TB pleural por um método de ajuste linear. 

 

 
 

Legenda: Curva de calibração do modelo final com apresentação gráfica dos coeficientes beta 
observados vs. coeficientes beta corrigidos para predição de derrame pleural tuberculoso. 
Método de ajuste linear com uma linha de regressão ou calibração (R2 = 1,0, P = 0,000001043, 
EP = 0,000007507. Legenda: TPE, tuberculous pleural effusion 
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V - DISCUSSÃO 
 

Os perfis de adenosina desaminase total, idade e sexo foram investigados 

em 157 pacientes com SDP. A coorte do estudo excluiu crianças e adolescentes. 

Os pacientes eram de clínicas de adultos de dois hospitais terciários e um centro 

de referência em Pleura da UFF. 

A TB pleural é a TB extrapulmonar mais prevalente no Brasil. No estado de 

São Paulo, foram notificados 12.545 casos (48%) entre 1998 e 2005, com  25.773 

casos de TB extrapulmonar (Seiscento et al., 2009). A TB foi a causa mais 

prevalente de derrame pleural exsudativo em nossa coorte (44/157) ou 28% 

(Tabela 1). Outro estudo brasileiro, mas em 2004, encontrou uma prevalência de 

TB pleural de 48% (Neves et al., 2004). As diferenças certamente são as origens 

da nossa casuística com muitos pacientes oriundos de ambulatórios de cirurgia 

torácica. Nota-se que os adenocarcinomas estão com uma prevalencia de 24% 

(37/157) em nossa casuística da Tabela 1. 

O sexo feminino foi mais prevalente em adenocarcinoma, transudatos, 

DPPC e outros exsudatos (Tabela 1). Outro estudo no Brasil encontrou uma 

prevalência do sexo masculino sobre o feminino no grupo de pacientes com TB 

pleural (Neves et al., 2004). A literatura internacional praticamente não leva em 

consideração dados demográficos como fonte de pesquisa na SDP. No entanto, 

quando as taxas de prevalência foram comparadas entre homens e mulheres pelo 

teste do Qui-quadrado, apenas o adenocarcinoma e o linfoma foram significativos 

em ambos os sexos (P = 0,0021 e P = 0,0003, respectivamente). Além disso, as 

diferenças de sexo no grupo geral de SDP não foram significativas de acordo com 

o teste qui-quadrado (Chi = 0,062, P = 0,8028). 
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A TB foi a causa do SDP, com uma idade mediana menor. O teste de 

Kruskal-Wallis para idade foi significativo (H = 40,93, P <0,0001). O teste post hoc 

de Dunn (P <0,05) foi significativo para TB vs. transudados, vs. PPE simples e vs. 

adenocarcinomas (Tabela 1 e Figura 1). Os sexos e medianas de idade foram 

semelhantes aos relatados em outros estudos publicados por nosso grupo 

(Behrsin et al., 2015; Silva Junior et al., 2013). Na comparação com outro estudo 

no Brasil a idade também foi menor no grupo de pacientes com TB pleural (Neves 

et al., 2004). 

O teste de Kruskal-Wallis comparando as medianas das diversas causas do 

estudo para os níveis de ADA-P total revelou significância estatística (H = 81,34, 

P <0,0001; Tabela 2). O teste post hoc de Dunn revelou significância (P <0,05) 

para TB vs. transudados, vs. DPP simples e vs. adenocarcinoma, mas não foi 

significativo (P> 0,05) para DPPC e empiema, linfoma, carcinoma de células 

escamosas e outros exsudatos (Figura 3). O nível total de ADA é, sem dúvida, o 

biomarcador mais útil para TB pleural no Brasil.  

A Figura 4 mostra os níveis medianos de ADA-P total avaliados em dois 

grupos de SDP (casos de TB pleural) e casos de não TB pleural (controles). 

Quando comparados pelo teste de Mann-Whitney, os níveis de ADA-P total foram 

significativos (U = 661,00, P <0,0001). 

Estes nossos resultados estão de acordo com outros estudos da literatura 

mencionados por Light e Gary Lee (2016), Porcel (2018), Marchi (2003), Palma et 

al., (2019), Riantawan et al., (1999) e Neves et al., (2004). 

Um estudo espanhol com 4147 pacientes concluiu que a ADA-P total teve 

93% de sensibilidade, 92% de especificidade, razão de verossimilhança positiva 

de 12, razão de verossimilhança negativa de 0,08 e uma área sob a curva ROC 
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(AUC) de 0,968 para derrame pleural por TB (Palma et al., 2019). Nosso estudo 

não teve como objetivos cálculos dos parâmetros diagnósticos mencionados por 

Palma et al. (2019). Outro estudo do nosso grupo calculou esses parâmetros, 

inclusive comparando-os com o histopatológico oriundo da biópsia pleural fechada 

com agulha de Cope, em uma coorte com tuberculose pleural. Os resultados 

encontrados foram senibilidade de 80%, especificidade de 86,4%, acurácia de 

83% de ADA-P quando o histopatológico mostrou sensibildade de 57%. 

especificidade de 100% e acurácia de 78,7%. O paper publicado possui diversas 

citações na literatura internacional (Behrsin et al, 2015). 

Países em desenvolvimento, como Brasil, Índia, Paquistão e outros, devem 

implementar o teste de ADA como primeira opção para o diagnóstico de TB pleural 

(Khan et al., 2019). 

Os níveis de ADA-P total podem ser falsamente baixos em pacientes idosos 

e falsamente elevados em derrames pleurais parapneumônicos complicados, 

empiema, artrite reumatóide e linfomas (Khan et al., 2019; Silva Junior et al., 

2013). Para testar essas conclusões no nosso estudo atual calculamos um gráfico 

de dispersão com ADA-P total e a idade dos nossos pacientes em nosso grupo de 

tuberculose pleural. O grau da correlação entre ADA-P total e idade dos pacientes 

para TB pleural é mostrado na Figura 5. O coeficiente de correlação de Spearman 

foi negativo e não significativo (rho = - 0,261, IC 95%, -0,526-0,0508, P = 0,0994). 

Contudo, a correlação de Kendall após 1000 reamostragens ou interações pelo 

método de bootstrap para IC de 95% foi negativa e significativa (Tau = -0,213; IC 

de 95%; -0,449-0,0833; P = 0,0490). A linha de regressão LOESS mostrou 

claramente uma relação negativa entre os níveis de ADA-P total e idade maior do 

que 40 anos. Este achado estatístico é novo e importante para o estudo da ADA 

pleural total porque novos trabalhos de pesquisa no futuro poderão ser realizados 
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com valores diferentes de pontos de corte ou referência calculados em relação à 

idade dos pacientes.  

Em relação a análise de regressão logística univariada resumida na Tabela 

3, apenas as variáveis independentes dicotomizadas, níveis de ADA-P total e 

idades apresentaram odds ratio com valores de P estatisticamente significativos 

(P<0,157), de acordo com o critério de Akaike (Moons et al., 2015). Não 

encontramos na literatura pesquisas semelhantes para comparação e discussão.  
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 Da Tabela 4, será discutido a magnitude dos coeficientes, odds ratio e  

suas significâncias estatísticas  das variáveis preditoras  independentes 

resultantes das variáveis preditoras univariáveis da Tabela 3. 
 

Na regressão logística, quanto mais distante o coeficiente beta estiver de 1, 

positivo ou negativo, maior é o impacto de uma determinada variável preditora 

independente sobre a chance da ocorrência do evento de interesse (Hair et al., 

2013). 

 Na Tabela 4, a idade (anos) e o valor de ADA-P total (U/L) dos pacientes são 

variáveis preditoras independentes significativas para o diagnóstico de TB pleural. 

Todos os coeficientes betas para ADA-P≥ 31,5 U/L (Beta 1= 3,06) e idade< 45,0 

anos (Beta 2=1,89) são maiores do que 1, indicando que as variáveis preditoras 

independentes afetam a chance de ocorrência da variável dependente (TB pleural).  

ADA-P ≥ 31,5 U/L, tem uma razão de chances (OR) igual a 21,33 ou 95%. A 

interpretação da razão de chances da ADA-P no modelo proposto é que as chances 

para o diagnóstico de TB pleural com resultados de ADA-P maior ou igual a 31,5 

U/L são 95% maiores do que em pacientes com SDP com valores de ADA-P 

menores do que 31,5 U/L. 

Em relação a idade menor do que 45 anos em que os pacientes tiveram uma 

razão de chances igual a 6,65, as chances para o diagnóstico de TB pleural são de 

87%. Convertemos OR em probabilidade pela fórmula clássica: P=OR/1+OR 

(Nicoll, 2017). 
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 O resultado do nosso modelo para discriminar TB pleural com ADA-P total e 

idade foi discriminado por uma AUC (Tabela 4). A discriminação com AUC igual a 

0,889 (95% CI, 0,827-0,934, P <0,05) foi muito boa, de acordo com o critério de 

Hosmer-Lemeshow. De acordo com Fan et al. (2006), modelos diagnósticos com 

AUC maior do que 0,75 são clinicamente úteis. 

 Com referência ao poder preditivo (Tabela 4), o teste de Nagelkerke R2 foi 

igual a 0,5638. De acordo com as recomendações de Cohen (1988), apud Allison 

(2014), os valores de pseudo R2 para variáveis latentes endógenas são avaliados da 

seguinte forma: 0,26 (substancial), 0,13 (moderado), 0,02 (fraco). 

 A validação interna consiste em várias técnicas para estimar a generalização 

de um modelo usando apenas os dados disponíveis durante o desenvolvimento do 

modelo (Steyerberg et al., 2001). O teste Qui-quadrado do modelo nulo e completo 

(-2 log-verossimilhança) foi igual a 74,329 (P <0,0001). O  resultado entre esses dois 

rendimentos é uma medida de quão bem as variáveis preditoras significativas na 

Tabela 4 (idade, ADA-P total) afetam o diagnóstico de TB pleural.   

 A  Figura  6  mostra  que a validação interna com os coeficientes betas 

corrigidos pelo método de Bootstrapping possuem uma correlação linear  de 100%. 

 Não encontramos na literatura artigos para comparação e discussão. 
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Por fim, algumas considerações neste estudo devem ser mencionadas. 

Primeiro, para aplicações clínicas em SDP, um perfil de ADA-P total, idade e sexo 

para prognóstico de diagnóstico foi mostrado com abordagens estatísticas 

apropriadas, como o delineamento do estudo, a distribuição dos dados e a 

natureza das observações, tais como emparelhadas e não emparelhadas (Kadam 

e Bhalerao, 2010). Em segundo lugar, como uma perspectiva futura para o 

diagnóstico de TB pleural, diferentes valores de pontos de corte para ADA devem 

ser calculados em relação à idade dos pacientes. Terceiro, as limitações deste 

estudo foram que as medidas de acurácia diagnóstica, especificamente as taxas 

de sensibilidade, especificidade, valores preditivos, razões de verossimilhança 

dos níveis de ADA-P total não foram calculadas como um objetivo secundário. 

Assim como uma validação externa do modelo de regressão logística. 
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VI – CONCLUSÕES 

 

 
Após análise dos objetivos e resultados do trabalho conclui-se que: 

 
1 - A avaliação dos níveis de ADA pleural total foi útil para o diagnóstico de 

TB pleural em pacientes com síndrome do derrame pleural; 

2 - Os sexos feminino e masculino não foram considerados significativos 

para o diagnóstico diferencial na SDP. O sexo feminino não foi uma covariável 

independente significativa para o diagnóstico de derrame pleural tuberculoso; 

3 – A ADA pleural total foi uma variável preditora independente significativa 

e com magnitude para o diagnóstico de derrame pleural tuberculoso; 

4 – A idade dos pacientes foi uma variável preditora independente 

significativa e com magnitude para o diagnóstico de derrame pleural tuberculoso. 

Uma correlação negativa e significativa foi evidente entre o nível de ADA-P total e 

a idade acima de 40 anos. 
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ANEXO 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PACIENTES 
MAIORES E CAPAZES 
NOME DO PACIENTE: 

 
 

IDADE (anos): 

REGISTRO: 

PRONTUÁRIO (HUAP): 

TÍTULO DO PROJETO: Marcadores Biológicos no Líquido Pleural: Testes Diagnósticos do 

Ambulatório de Pesquisa em Pleurologia, Hospital Universitário Antônio Pedro, Universidade 

Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil 

RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Prof. Dr. Cyro Teixeira da Silva Junior; CRM 52 35348-1; 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) – FACULDADE DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA CLÍNICA 

Eu, 

abaixo assinado, declaro ter pleno conhecimento que possuo uma doença chamada Derrame 

Pleural, que precisa ser esclarecida sua causa para que eu possa tratar-me corretamente. Causa 

falta de ar, tosse, catarro, emagrecimento e febre. Para tratamento correto são necesssários vários 

exames de laboratório realizados após retirada, com anestesia local e agulha fina da água que 

apareceu em meu pulmão. Estou ciente da minha capacidade para assinar este termo de 

consentimento, porque estou envolvido com o meu tratamento, porque compreendo e avalio o tipo 

de alternativa proposta para este tratamento e porque, sendo maior de 21 anos, possuo capacidade 

legal para tal decisão. Estou sabendo que o objetivo desta pesquisa é realizar vários exames em 

meu líquido pleural, para no futuro, a causa de minha doença, e outras, serem necessários poucos 

exames avaliar sua causa e iniciar tratamento. Isto é informação recente para os médicos envolvidos 

na pesquisa e poderei beneficiar outros pacientes. Eu fui informado que os procedimentos/exames 

necessários para esta pesquisa são os mesmos realizados para saber a causa e acompanhamento 

de minha doença. 90 pacientes participarão deste estudo. O tempo de participação é de 24 meses. 

O que está envolvido neste estudo são dados do meu prontuário no HUAP. Estou ciente que esta 

pesquisa não envolve riscos para minha saúde. Em caso de dúvidas ou qualquer desconforto, o 

local para procurar o médico responsável pela pesquisa é o Ambulatório de Pneumologia do HUAP, 

de segunda a sexta-feira de oito ao meio-dia ou pelo telefone 21- 2620 2828, ramal 237, plantão da 

Pneumologia, para entrar em contato com a equipe responsável pela pesquisa. Eu fui informado 

que tenho liberdade para retirar o meu consentimento de participação a qualquer momento, sem 

que isto traga prejuízo à continuação de meu tratamento. Eu sei que as informações deste estudo 

são confidenciais. Não será utilizada minha imagem para divulgação e que não existirá danos 

físicos, morais, psicológicos e financeiros decorrentes do objetivo desta pesquisa. Eu sei que 

poderei obter mais informações sobre os meus direitos, como participante deste estudo, através do 

consultório da Comissão de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina, da Universidade Federal 

Fluminense, no HUAP, através do telefone 21- 2620 5856. 
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Niterói, ............de.............................de............... 
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