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“Either we all live in a decent world, or nobody does”. 

George Orwell.  

“Review of Letters on India by Mulk Raj Anand” 
Tribune (19 Mar. 1943) 



RESUMO 
 
 
MORELLI CALIXTO, F. Valor preditivo positivo da tosse crônica para o 

diagnóstico de tuberculose: Uma revisão sistemática da literatura. 2020. 

Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2020 

 
A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa prevenível e 

potencialmente curável. No entanto, figura entre as dez maiores causas de 

mortalidade no mundo. Sua transmissão acontece através da inalação de aerossóis 

contendo a bactéria Mycobaterium tuberculosis eliminados pela via aérea, 

majoritariamente através da tosse de um indivíduo com a forma pulmonar da doença 

(que é sua forma transmissível). Por isso, a tosse é reconhecida como o sintoma mais 

relevante para o ciclo de transmissão, sendo utilizada como ferramenta de triagem 

inicial em programas de controle de tuberculose. Entretanto, a acurácia desta 

manifestação no diagnóstico de TB, e, portanto, sua utilidade clínica, manifestada 

particularmente através de seu valor preditivo positivo (VPP), pode variar amplamente 

dependendo do contexto onde ela é considerada. Desta forma, o presente trabalho foi 

conduzido através de uma revisão sistemática com o objetivo de identificar na 

literatura existente informações sobre o valor preditivo da tosse para a identificação 

de tuberculose pulmonar. Os descritores utilizados para a pesquisa incluíam termos 

específicos para “Tuberculose”, “Sintomas Respiratórios”, “Tosse Crônica” e 

“Humanos”. O teste índice foi a tosse crônica e múltiplos testes referências foram 

considerados (incluindo baciloscopia, cultura da bactéria, métodos moleculares, ou 

combinações de métodos). Os critérios de elegibilidade incluíram que o estudo 

avaliasse a presença de tuberculose pulmonar ativa e quantificasse a ocorrência de 

tosse através do número mínimo de dias para que esta fosse considerada crônica. A 

revisão identificou 2.289 publicações únicas que foram avaliadas, das quais 84 foram 

pré-selecionadas para revisão por completo e, desses, 42 publicações foram 

finalmente incluídas para análise. Estas publicações foram conduzidas em 22 países, 

dos quais 16 eram considerados como países de alta carga de tuberculose pela OMS. 

Os estudos utilizaram múltiplas definições para caracterizar a tosse crônica, mas a 

maior parte deles (75%) consideraram a definição utilizada pela OMS que é definida 

como durando um mínimo de 2 a 3 semanas. Entre os estudos identificados, a minoria 



possuía risco baixo para vieses (16,7%). Para estes estudos, o valor preditivo positivo 

variou grandemente (entre 0% e 61,49%). Em destaque, a condução do estudo em 

ambiente hospitalar levava a um VPP com uma mediana mais elevada do que em 

ambientes domiciliares. Consideramos que não seria adequado realizar uma meta-

análise devido a diferenças nas metodologias dos estudos, nas conduções dos 

desenhos, nas características dos participantes, nas características das seleções e 

amostragens, na gravidade de apresentação da doença, no padrão de procura por 

atendimentos médicos, e na avaliação da tosse ou na realização do teste 

confirmatório, os estudos apresentaram alta heterogeneidade.  

Como conclusão, podemos citar que o VPP da tosse crônica como sintoma no 

rastreio de pacientes com tuberculose pulmonar apresenta alta variabilidade, a 

depender do contexto onde ela é considerada. Desta forma, consideramos que se 

justifica um levantamento específico desta estimativa em cada contexto populacional 

específico, para poder aplicar ou adaptar a definição de tossidor crônico como 

ferramenta de vigilância de TB. 

 

Descritores: Tuberculose, Tosse Crônica, Revisão Sistemática  

 

 

  



ABSTRACT 
 
MORELLI CALIXTO, F. Positive predictive value of chronic cough for the 

diagnosis of tuberculosis: A systematic review of the literature. 2020. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2020 

 

Tuberculosis is a preventable and potentially curable infectious disease. 

However, it still appears among the ten leading causes of mortality in the world. It is 

transmitted through the inhalation of aerosol containing the bacteria Mycobacterium 

tuberculosis eliminated through the airway, largely by the cough of a person with the 

pulmonary form of the disease (the transmissible form). Due to this, coughing is 

recognized as the most relevant symptom for the transmission cycle of the disease 

and is used as an initial screening tool in several tuberculosis control programs. 

However, the accuracy of this manifestation for the diagnosis of TB,  and therefore its 

clinical utility, manifested particularly through its positive predictive value (PPV), can 

vary widely depending on the context where it is considered. Therefore, the present 

study was a systematic review with the objective of identifying in the existing literature 

information on the predictive value of cough and on the indicators of diagnostic 

accuracy of this test for the identification of pulmonary tuberculosis. The descriptors 

used for the research included specific terms for "Tuberculosis", "Respiratory 

Symptoms", "Chronic Cough" and "Humans". The index test was chronic cough and 

multiple reference tests were considered for review (including smear exam, bacteria 

culture, molecular tests, or combinations of these with other methods). Eligibility criteria 

included articles describing active pulmonary tuberculosis and quantifying the 

occurrence of chronic cough. The review identified 2,289 unique publications that were 

evaluated, of which 84 were fully reviewed and 42 publications were included in the 

final review. These publications were conducted in 22 countries, of which 16 were 

considered as countries with a high burden of tuberculosis. The studies used multiple 

definitions to characterize chronic cough, but most of them (75%) considered the 

definition used by the WHO which is between 2 and 3 weeks. Among the studies 

identified, few had low risks of biases (16.7%). For these studies, the predictive value 

varied greatly (between 0% and 61.49%), highlighting the context where the study is 

included as a determinant. In particular, studies conducted in hospital environments 



led to a PPV with a higher median than in domiciliary environments. Considering the 

different methodologies, different studies design, different characteristics of the 

participants, different characteristics of the sampling process, different severities of the 

presentation of the disease, different patterns of healthcare-seeking, and different 

performances of the index and reference tests, we identified a high heterogeneity of 

the sample. Thus, we considered it was not appropriate to conduct a meta-analysis.  

In conclusion, the PPV of chronic cough as a screening tool for tuberculosis is 

highly variable. We consider that specific evaluations of this estimative are justified in 

each specific population context, in order to be able to apply or adapt the definition of 

chronic cough as part of the TB surveillance system. 

 

Keywords: Tuberculosis, Chronic Cough, Systematic Review 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa prevenível e 

potencialmente curável, mas que ainda assim figura entre as dez maiores causas de 

mortalidade no mundo, tendo acometido aproximadamente 10 milhões de indivíduos 

em 2019, com um total de 1,4 milhão de mortes para o mesmo ano (WHO, 2020). No 

Brasil, sua incidência reduzia-se notadamente desde o início do século, com um 

coeficiente que passou de 41,9 em 2001, para 34,3 casos por 100.000 em 2015 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). Entretanto, desde então a incidência elevou-se 

novamente para 36,9 casos por 100.000, em 2019 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020), 

destacando que a doença ainda não se encontra sob controle no país, sendo causa 

relevante de morbidade. O Brasil é, inclusive, classificado pela OMS entre os 30 

países com maior carga de doença no mundo (denominados em inglês “High Burden 

Countries”, ou “Países de Alta Carga de TB”) (WHO, 2020). 

A TB é causada por uma micobactéria (Mycobacterium tuberculosis) que 

acomete primariamente os pulmões dos seres humanos (DOUCETTE e COOPER, 

1988). Sua transmissão acontece através da inalação de aerossóis eliminados pela 

tosse, espirro, ou fala de uma pessoa com a forma pulmonar da doença (SEPKOWITZ, 

1996). Uma característica importante da micobactéria causadora da TB é que ela 

possui uma taxa de crescimento extremamente lenta. Seu tempo de reprodução é de 

aproximadamente 16 horas sob condições laboratoriais perfeitas, variando 

grandemente no corpo humano a depender do órgão afetado. Para fins de 

comparação, outras bactérias como a Eschericia Coli demoram 20 minutos para o 

mesmo processo (BESTE e col, 2009). Caso a bactéria não seja eliminada do 

organismo pelo sistema imune inato (processo que dura entre duas e dez semanas), 

ela começa a se proliferar nas células de defesa dos alvéolos pulmonares, em especial 

os macrófagos, que por sua vez vão produzir citocinas que atraem outras células 

fagocitadoras. A resposta inflamatória cria uma estrutura nodular granulomatosa 

conhecida como granuloma tuberculoso, que mantém a bactéria em um estado 

prolongado de inativação na maioria dos contaminados, gerando o que se conhece 

por “tuberculose latente” ou “infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis” (ILTB). 

Quando esta estrutura nodular não é formada ou é incapaz de conter a infecção, a 
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bactéria atinge o sistema linfático e circulatório, podendo espalhar-se para outros 

órgãos (SEPKOWITZ, 1996; ZUMLA e col, 2013).  

Apenas uma minoria dos indivíduos hígidos desenvolverá a doença (entre 5 e 

15%) (VYNNYCKY e FINE, 1997), porém as estimativas atuais assumem que 90% 

dos contatos de tuberculose serão pessoas com ILTB (WHO, 2020). Isso representa 

um número aproximado de 1,7 bilhões de pessoas com infeção latente por tuberculose 

no mundo (WHO, 2020). 

Embora a doença não seja causa de morbidade nas pessoas com ILTB, estes 

indivíduos apresentam potencial para ativação da doença a qualquer momento, em 

especial caso desenvolvam algum tipo de condição que determine uma 

imunossupressão, como por exemplo a infecção pelo HIV, linfomas ou uso de 

corticosteróides (HORSBURGH e RUBIN, 2011). 

Além disso, as características não biológicas das pessoas com TB merecem 

destaque especial, pois esta é uma infecção fortemente influenciada pelas condições 

sociais, atingindo de forma desproporcional pessoas de certos grupos mais 

vulneráveis (ESCOBAR e col, 2010).  As condições que geram ou reforçam 

estratificações sociais impactam diretamente na forma como estas populações 

expõem-se à infecção, na progressão da doença latente para ativa, no tempo até 

diagnóstico da enfermidade, no tratamento do quadro, e na adesão à terapêutica 

(CDSS, 2010; HARGREAVES e col, 2011). No Brasil, características já estudadas e 

sabidamente associadas à transmissão, progressão, ou tratamento da doença, 

incluem a raça (JACOBS e col, 2019), populações indígenas (VIANA e col, 2019), 

taxas de desemprego (PELISSARI e col, 2018a), coinfecção pelo HIV (ROSSETO e 

col, 2019) superlotação de domicílios (PELISSARI e col, 2018a), uso de álcool e 

drogas (PELISSARI e DIAZ-QUIJANO, 2018), pobreza (HARLING e col, 2017), 

urbanização (HARLING e CASTRO, 2014), privação de liberdade (SACCHI e col, 

2015), e barreiras ao acesso aos centros de saúde (PELISSARI e col, 2018b). 

 

1.1 A TB e os tossidores crônicos 

A forma clínica mais frequente de TB é a pulmonar, sendo a tosse 

reconhecidamente o sintoma mais relevante para o ciclo de transmissão da doença, 

ao permitir que a micobactéria aderida às vias respiratórias consiga ser expelida ao 
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ambiente externo (TURNER, 2019). Um único episódio de tosse gera a mesma 

quantidade de partículas de aerossóis (contendo a micobactéria) que 5 minutos de 

conversa alta e vigorosa (LOUDON e SPOHN, 1969). Acrescenta-se como agravante 

o fato de que, devido a lenta reprodução da micobactéria, os seus sintomas no corpo 

humano são insidiosos e crônicos, podendo se manifestar ao longo de semanas ou 

meses (TURNER e BOTHAMLEY, 2014), o que permite um extenso período de 

infectividade.  

Por isso, compreender a dinâmica de ocorrência e distribuição da tosse crônica 

tem impacto direto na definição de programas adequados de vigilância e controle da 

TB, permitindo que a identificação precoce da doença possa interromper o ciclo de 

transmissão. Quando avaliamos esta cronicidade da tosse, contudo, encontramos 

controvérsias na duração que a define (IRWIN e col, 1998). Duas definições 

separadas, ambas propostas pela Academia Americana de Cirurgiões Torácicos, são 

as mais utilizadas atualmente: uma a ser considerada em países com alta prevalência 

de TB e outra em países com média ou baixa prevalência de TB. A primeira define 

tosse crônica como aquela presente por mais de duas a três semanas (ROSEN, 2006), 

o que condiz com a estratégia PAL da OMS (“Practical approach to Lung Health”, em 

português “Abordagem Prática à Saúde Pulmonar”), que caracteriza tosse de “longa 

duração” como aquela presente por mais de duas semanas (WHO, 2008). A segunda 

define tosse crônica como aquela que dura mais de oito semanas (IRWIN e col, 2006), 

sendo esta definição mais utilizada em países de baixa prevalência da TB (IYER e 

LIM, 2013; IRWIN e MADISON, 2000), mas com uso promovido até mesmo pela 

Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia na atual diretriz de manejo de tosse 

crônica (2006), desde que fora do contexto de TB. 

Para o Brasil, no entanto, existe também um grupo de pacientes que adquire 

relevância de acordo com o contexto local: os “sintomáticos respiratórios” 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). Este grupo foi descrito pelo Ministério da Saúde em 

2019 como composto por indivíduos que apresentem tosse por três semanas ou mais, 

sendo indicada a investigação da TB através de exames bacteriológicos para estes 

casos. Esse corte temporal precisa ser lembrado pelo seu uso consagrado em nosso 

país, sendo utilizado para a triagem investigativa da TB na população geral do território 

da estratégia de atenção primária (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019).  
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A tosse crônica, no entanto, não é exclusiva da TB, podendo ocorrer em 

diversas patologias, infecciosas ou não-infecciosas, pulmonares ou não pulmonares. 

Pensando especificamente nas causas infecciosas, que poderiam ter maior 

sobreposição aos sintomas da doença, temos um patógeno de particular relevância 

no momento atual:  o SARS-CoV-2 (causador da COVID-19) que, de acordo com 

evidências atuais, pode causar tosse crônica em 10 a 43% dos pacientes (HUANG e 

col, 2020; TENFORDE e col, 2020).  

1.2 O diagnóstico de TB 

Considerando que a porta de entrada do bacilo no organismo é a via 

respiratória, os sintomas pulmonares são frequentes (DHEDA e col, 2016). Entre 

estes, a tosse crônica (que como vimos, pode ter mais de um valor de corte, 

dependendo da referência) (LEWINSOHN, 2017) acomete entre um terço e dois 

terços dos pacientes (LOUDON e SPOHN, 1969), e é um dos sintomas cardinais da 

doença. 

O método padrão de diagnóstico bacteriológico para a TB, realizado na maioria 

dos países com grande carga da doença, ainda é a baciloscopia direta (WHO, 2013). 

Este método possui sensibilidade de aproximadamente 50%, com um limite técnico 

de identificação de aproximadamente 10⁴ organismos por ml (DHEDA e col, 2016). 

Associado a este método, possuímos a radiografia de tórax, amplamente usada como 

teste de screening, mas incapaz de diferenciar a doença ativa da doença curada ou 

latente na grande maioria das vezes, e necessitando de uma avaliação experiente 

para se associar ao diagnóstico da doença (DALEY e col, 2011).  

O teste considerado padrão ouro para o diagnóstico bacteriológico da doença 

é a cultura da secreção pulmonar, um teste mais sensível, mas mais caro e com 

necessidade de uma rede de apoio maior (pelo longo tempo até seu resultado). A 

sensibilidade do método é de 80%,  a especificidade é de 98%, com um limite técnico 

para detecção de aproximadamente 10 bacilos por ml; os resultados desde exame, 

no entanto, podem demorar de 3 a 8 semanas para serem confirmados  devido ao 

longo período de multiplicação da bactéria (DHEDA e col, 2016). 

Com o avanço das técnicas de detecção molecular de patógenos, novos testes 

se popularizam no contexto da TB. Cabe destacar os testes de amplificação de ácido 

nucléico (do inglês, “nucleic acid amplification tests”, ou NAAT), como o Gene Xpert 
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MTB/RIF, um teste comercialmente disponível, endossado pela OMS. Para este teste, 

a sensibilidade é de 89% em amostras de baciloscopia direta positivas e 67% em 

amostrar de baciloscopia negativa, com nível de detecção no escarro de 150 

organismos por ml. (DHEDA e col, 2016). 

Embora a TB seja uma doença conhecida pelos profissionais da área da saúde, 

o seu diagnóstico não é fácil ou inequívoco. Mesmo com estas ferramentas 

diagnósticas disponíveis, a capacidade mundial de realizar o diagnóstico de forma 

correta é considerada subótima (estimada pela OMS em torno de 64% em 2013) 

(DHEDA e col, 2016).  
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2. JUSTIFICATIVA E CONTEXTUALIZAÇÃO 

Compreendendo a relevância do controle da tuberculose para o cenário 

brasileiro, e compreendendo que sua triagem na vigilância ativa é iniciada 

essencialmente através da tosse definida como crônica, torna-se relevante entender 

sua acurácia diagnóstica para propor situações em que se maximize os efeitos desta 

ferramenta, sem minimizar seus benefícios. Desta forma, justifica-se avaliar a 

evidência disponível para conhecer o valor preditivo positivo (VPP) da tosse crônica 

na investigação de tuberculose pulmonar. Esse indicador fornecerá uma ideia da 

eficiência dessa ferramenta na triagem de pacientes que posteriormente precisarão 

de exames bacteriológicos, o que representa custos adicionais ao sistema de saúde, 

com capacidades diagnósticas variadas. 

Sabe-se que entre os elementos que caracterizam um sistema de vigilância 

como ‘bom’ (CDC, 2001; CHORBA, 2001), encontramos duas características 

essenciais e complementares: sensibilidade e VPP. Desta forma, a escolha do VPP 

foi uma decisão consciente e pautada em uma reflexão sobre as diferentes 

características que estas medidas de acurácia representam. A sensibilidade, nesse 

caso, representaria a proporção de pacientes com TB que apresentam o sintoma; o 

VPP, por outro lado, representa a proporção de pacientes com o sintoma que possuem 

o diagnóstico de TB. Essa relação entre medidas, embora intimamente 

interconectada, têm implicações diferentes. Por isso, o VPP possui características que 

o favorecem na escolha de métrica para nossa avaliação. Entre estas características 

cabe citar o uso atual do VPP em metas operacionais, como por exemplo a definição 

de identificação de pacientes com TB a partir de sintomáticos respiratórios na 

comunidade, como proposto pelo Manual de Recomendações para o Controle de 

Tuberculose no Brasil, a sua aplicabilidade prática para os profissionais da assistência 

em saúde, e a sua factibilidade de reprodução em estudos científicos. 

Assim sendo, revisou-se a literatura para identificar evidências a respeito do 

valor preditivo positivo da tosse crônica, com o objetivo de sumarizar esses dados.  
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3. OBJETIVOS 

 Estimar o valor preditivo positivo da tosse crônica para o diagnóstico da 

tuberculose pulmonar nos diferentes contextos possíveis;  

 Estimar, quando disponível, as demais medidas de acurácia diagnóstica da 

tosse crônica para o diagnóstico de tuberculose, como sensibilidade, 

especificidade, valor preditivo negativo e razão de chances diagnósticas. 
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4. METODOLOGIA 

 

Para atingir o objetivo principal, realizou-se uma revisão sistemática de estudos 

de acurácia diagnóstica, conforme diretrizes metodológicas internacionais (DEEKS e 

col, 2013) e nacionais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014) vigentes. O protocolo 

metodológico para a condução de uma revisão sistemática, diferentemente de uma 

revisão tradicional, permite a transparência e reprodutibilidade, garantindo boas 

práticas científicas, com objetivos claramente definidos, critérios de elegibilidade pré-

definidos, uma metodologia registrada de forma explícita e facilmente reproduzível, 

uma pesquisa sistemática que consiga identificar todos os estudos que cumpram os 

critérios de elegibilidade, uma avaliação da validade dos achados de cada estudo, e 

uma apresentação sistemática com síntese das características e achados dos estudos 

incluídos (CHANDLER e col, 2017).  

Em uma revisão sistemática de acurácia diagnóstica, procura-se na literatura 

as características de um teste que permitem ao profissional da saúde discriminar se o 

indivíduo possui ou não uma doença. Isso exige que a revisão de acurácia possua 

alguns passos diferentes das revisões sistemáticas tradicionais, como por exemplo, a 

substituição do protocolo “PICO” (P: População, I: Intervenção, C: Controle, O: 

Desfecho – do inglês “Outcome”), pela descrição da condição clínica, das 

características dos pacientes, do teste índice e do teste referência (DE VET, 2008). 

Estes aspectos serão melhor elucidados em sequência. 

Esta revisão sistemática foi registrada no banco de dados PROSPERO sob o 

número CRD42019117362.  

4.1 Condição clínica e características dos pacientes 

Como descrito anteriormente, esta revisão abordará como condição central a 

tuberculose, uma infecção causada pelo M. tuberculosis. Esta micobactéria pode 

acometer virtualmente todos os órgãos do corpo humano, porém, como estou 

avaliando a tosse crônica, a revisão atual focou-se na forma pulmonar da doença, que 

é a forma transmissível do quadro e a apresentação ativa mais típica da doença 

(WHO, 2020). 
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Com relação aos pacientes, múltiplas características biológicas e 

socioeconômicas afetam a ocorrência e transmissão da tuberculose, e estas 

características poderiam ter sido incluídas na revisão. No entanto, para evitar que a 

limitação de populações específicas acabasse reduzindo a abrangência da revisão, 

não foi utilizado filtro restritivo a algum grupo. Uma característica biológica que é 

sabidamente relevante para a ocorrência da doença é a idade do paciente, sendo as 

crianças mais propensas a apresentações clínicas pulmonares atípicas, com sintomas 

menos específicos (SCHAAF e col,1995). Por isto, a idade da população foi uma 

variável coletada a partir dos artigos selecionados. 

4.2 Teste índice 

O teste índice é o teste que será estudado. Em nossa revisão, ele será a tosse 

crônica. Por se tratar de um termo com múltiplas definições na literatura, qualquer 

tosse qualificada como crônica por autores dos manuscritos revistos, desde que 

caracterizada em sua duração, foi considerada válida e registrada. Durante a 

apresentação de resultados, os dados serão melhor estratificados para garantir uma 

aproximação coerente entre os resultados. 

 É importante lembrar que a tosse crônica é, em muitas vezes, um sintoma 

subjetivo, dependente da descrição dos pacientes, e sujeito a vieses de recordação. 

Embora existam estratégias mais sofisticadas para a observação e quantificação da 

tosse (CHO e col, 2019), não houve limitação da metodologia de mensuração da tosse 

na presente revisão, sendo unanimemente medido através de autorrelato do 

entrevistado ou do relato de seu acompanhante (para crianças).  

4.3 Teste referência 

O teste de referência é o teste definido como padrão ouro para o diagnóstico 

da condição. Para a tuberculose, no entanto, é pouco factível escolher um único teste, 

dado que existem múltiplas possibilidades diagnósticas a depender do contexto, como 

já descrito anteriormente.  

Desta forma, não houve limitação de teste padrão de referência na revisão, 

uma vez que ele tivesse sido considerado confirmatório pelos autores, cabendo uma 

descrição apropriada da metodologia diagnóstica na hora da apresentação dos 
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resultados. Se, em determinado artigo, houvesse mais de um método diagnóstico 

possível, a preferência era sempre dada para os métodos diagnósticos 

bacteriológicos.  

4.4 Metodologia de Busca 

A redação dos termos de pesquisa é um processo que merece atenção 

especial, dado que uma análise publicada por SAMPSON e MCGOWAN (2006) 

mostrou que 90,5% das pesquisas realizadas no PubMed/MEDLINE continham pelo 

menos um erro na busca (entre os mais comuns, erros de grafia, omissão de variantes, 

uso incorreto de operadores Booleanos, e tradução inadequada de termos de outros 

bancos de dados). As pesquisas devem ser genéricas o suficiente para garantir maior 

identificação de estudos relevantes, mas específicas o bastante para que os 

resultados encontrados não sejam desnecessários (EDEN e col, 2011).  

Para o desenvolvimento da atual revisão, usei como termos descritores as 

palavras em inglês para “tuberculose”, “sintomas respiratórios”, “tosse crônica”, e 

“humanos”, nas bases de dados “MEDLINE”, “EMBASE” e “Scopus”. Devido as 

especificidades de cada base, os termos específicos foram alterados em cada 

diretório de pesquisa e podem ser vistos no Apêndice 1. Esse processo foi realizado 

sem limitação por data ou idioma; entretanto, como os descritores utilizados estão em 

inglês, é possível que uma limitação implícita tenha acontecido. A data da última 

pesquisa nestas bases aconteceu em 12/10/2020. 

Além disso, foi realizado a técnica de “snowballing” para acrescentar potenciais 

artigos que não tenham sido identificados pelo processo tradicional de pesquisa. Este 

método consiste em considerar as referências citadas pelos artigos originalmente 

identificados, fazendo com que a extensão da pesquisa encontre novos resultados 

derivados da lista primária (LEFEBVRE e col, 2021) 

4.5 Critérios de Elegibilidade 

Foram criados dois critérios de elegibilidade que deveriam ser avaliados para garantir 

que os estudos respondessem de forma apropriada ao questionamento da revisão: 
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 Os artigos deveriam ser pesquisas originais que avaliaram, como objetivo 

principal ou secundário, a ocorrência de tosse crônica e tuberculose. 

Documentos que fossem relatos de caso, séries de casos, ou diretrizes clínicas, 

não cumpriam esse critério e eram excluídos da análise; 

 Os artigos deveriam descrever que foi avaliada a presença de tuberculose ativa 

em seres humanos. Desta forma, estudos que avaliassem exclusivamente a 

tuberculose latente não foram incluídos, assim como aqueles que 

apresentavam micobacterioses em outros animais não humanos; 

 Os artigos deveriam descrever a ocorrência de tosse crônica na avaliação da 

tuberculose. Como não existe definição padronizada para a duração que 

caracteriza a cronicidade da tosse, era imprescindível que o estudo 

quantificasse o número de dias que ele usaria para definir a tosse crônica para 

sua inclusão na revisão. 

4.6 Critérios de Exclusão 

Com a definição de todos os artigos que cumpriam os critérios de inclusão, foi 

realizada uma nova análise através de quatro critérios de exclusão que serviram para 

garantir que apenas os artigos adequados para responder à pergunta da revisão 

seriam avaliados: 

 

 Foram excluídos os artigos que considerassem infecções pulmonares por 

outras micobactérias que não o M. tuberculosis; 

 Foram excluídos os artigos que descrevessem a tuberculose exclusivamente 

em sítios não pulmonares (visto que estes pacientes tendem a apresentar 

sintomas clínicos mais específicos aos órgãos afetados). Foram mantidos os 

artigos descrevendo apresentações clínicas múltiplas, mas com pelo menos 

uma destas sendo pulmonar; 

 Foram excluídos os artigos que incluíram apenas pacientes com diagnóstico 

confirmado de tuberculose como população do estudo. Como o objetivo 

principal era identificar a frequência de TB entre tossidores crônicos (VPP) e 

não a ocorrência de tosse entre pacientes com TB (sensibilidade do sintoma), 

a inclusão exclusiva de pacientes com TB não permitiria a resposta da 

pergunta-chave da revisão. 
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4.7 Avaliando o risco de viés e a aplicabilidade do teste 

Uma das etapas mais essenciais para garantir a reprodutibilidade do estudo é 

a avaliação dos riscos de vieses. GORDIS (2014) define o viés como “um erro 

sistemático que acontece durante o delineamento, condução, ou análise de um estudo 

em que os resultados apresentam uma estimativa equivocada”. Os vieses podem 

alterar as estimativas em ambas as direções, ocasionando tanto uma subestimação 

quanto uma superestimação dos valores. Eles podem também ter magnitudes 

diferentes, ocasionalmente com pouco impacto no resultado de uma pesquisa 

epidemiológica, ocasionalmente comprometendo completamente este resultado 

(HIGGINS e col, 2017; REITSMA e col, 2009). 

Considerando tratar-se de uma revisão de acurácia diagnóstica, foi utilizada a 

ferramenta QUADAS-2 (Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies 2) 

(WHITING e col, 2011) que, através de questões norteadoras, permite avaliar os 

quatro domínios: “seleção do paciente”, “condução do teste índice”, “condução do 

teste de referência”, “fluxo e tempo”. Estes domínios são avaliados em termos de 

riscos de vieses (ou seja, o risco de que erros tenham sido introduzidos durante uma 

etapa do estudo) e preocupações com a aplicabilidade do teste (ou seja, quão 

aplicável foi o uso do teste no contexto da pergunta da revisão). A exceção é o último 

domínio (“fluxo e tempo”) que é avaliado exclusivamente para o risco de viés 

(WHITING e col, 2011). 

4.8 Coleta e Apresentação dos dados 

Após a identificação de todos os artigos válidos que cumpriam aos critérios de 

inclusão e exclusão, foi realizada a coleta sistemática de diversas variáveis que 

pudessem ajudar na análise dos resultados. Estas variáveis incluíam os dados 

bibliográficos (autor, ano de publicação, periódico), ano de desenvolvimento do 

estudo, país de desenvolvimento do estudo, desenho do estudo, metodologia de 

coleta dos dados (prospectiva ou retrospectiva), população avaliada (categorizada por 

faixas etárias como crianças ou adultos, condições clínicas particulares como 

gestantes, ou condições mórbidas como coinfecção pelo HIV), ou, processo de 

amostragem com local de seleção dos indivíduos, definição de sintomáticos 

respiratórios e tossidores crônicos, definição do teste referência e critério diagnóstico, 
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tamanho da população estudada, número de pessoas triadas com o teste índice (tosse 

crônica) e com o teste referência, número de pessoas com resultados positivos e 

negativos no teste índice, número de pessoas com resultados positivos e negativos 

no teste referência. 

Com estes dados, considerando a característica dicotômica do teste índice 

(tosse crônica presente ou ausente) e do teste referência (diagnóstico presente ou 

ausente), foi possível construir tabelas de contingência para a maioria dos estudos 

através do seguinte modelo: 

 

Quadro 1: Tabela de contingência utilizada para avaliar a performance do teste 
diagnóstico. 

 Teste Referência 

Resultado 

Positivo 

Resultado 

Negativo 

Total 

Teste Índice Resultado 

Positivo 

(a) (b) (a+b) 

Resultado 

Negativo 

(c) (d) (c+d) 

Total (a+c) (b+d) (a+b+c+d) 

 

 

Através deste modelo de tabela, podemos avaliar as seguintes variáveis: 

 (a): Verdadeiros positivos. Os pacientes que apresentavam tosse crônica e 

teste de referência positivo para tuberculose; 

 (b): Falsos positivos. Os indivíduos que apresentavam tosse crônica, mas 

tiveram um resultado negativo no teste de referência; 

 (c): Falsos negativos. Pacientes que possuíam teste de referência positivo, mas 

que não foram considerados como tossidores crônicos; 

 (d): Verdadeiros negativos. Aqueles que não eram tossidores crônicos e 

possuíam teste de referência com resultado negativo; 

 (a+b): Total de tossidores crônicos encontrados no estudo; 

 (c+d): Total de indivíduos que não apresentavam tosse crônica; 

 (a+c): Total de pacientes que apresentavam tuberculose ativa; 
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 (b+d): Total de indivíduos que não apresentavam tuberculose ativa; 

 (a+b+c+d): Total de indivíduos avaliados. 

 

Como o foco principal da revisão era o valor preditivo da tosse crônica, a questão 

da revisão foi redigida assumindo-se essa prioridade. Desta forma, nem todos os 

artigos selecionados permitiram extrair informações sobre os verdadeiros negativos 

ou falso negativos (pois estes indivíduos não eram sintomáticos respiratórios e por 

isso não foram contemplados em todos os estudos). Apesar disso, sempre que a 

informação estava disponível, ela era usada para construir as tabelas de contingência. 

Com estes dados coletados, é possível estimar o valor preditivo positivo, a 

sensibilidade, especificidade, o valor preditivo negativo e a razão de chances 

diagnóstica (do inglês, DOR, ou diagnostic odds ratio) da tosse crônica para o 

diagnóstico de tuberculose, através das seguintes fórmulas: 

 

 Valor preditivo positivo: a/(a+b) 

 Sensibilidade: a/(a+c) 

 Especificidade: d/(b+d) 

 Valor preditivo negativo: d/(c+d) 

 Razão de chances diagnóstica: (a/c)/(b/d) 

 

De todas as medidas, o valor preditivo positivo (VPP) foi escolhido como mais 

relevante ao presente trabalho devido a sua aplicabilidade na prática clínica, 

principalmente para profissionais da saúde que se deparam tão frequentemente com 

pacientes referindo tosse crônica. Através do VPP, usualmente expresso por uma 

percentagem, é possível presumir a probabilidade de que um indivíduo portando tosse 

crônica realmente seja positivo para a tuberculose; portanto, o VPP é uma medida 

para avaliar a proporção de pessoas que, após testar positivas, realmente apresentam 

a condição estudada. Esta medida, no entanto, é dependente da prevalência da 

doença sendo testada (MANDREKAR, 2010). Essa verdade também se aplica ao 

valor preditivo negativo (VPN), que é a representação da probabilidade que um 

indivíduo sem tosse crônica realmente não tenha tuberculose pulmonar, e que 

também depende da prevalência da doença (MANDREKAR, 2010). Vale destacar 
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que, quanto maior a prevalência em uma determinada população, maior o VPP e 

menor o VPN (EUSEBI, 2013). 

Para a sensibilidade e especificidade, a incidência da doença pouco tem 

importância, dado que seus cálculos dependem, respectivamente, dos valores de 

verdadeiros positivos sobre todos os verdadeiramente doentes, e dos valores de 

verdadeiros negativos sobre todos os sadios. Estas duas medidas também são 

comumente expressas em porcentagens e indicam resultados que representam a 

probabilidade de um teste adequadamente identificar os doentes e os sadios 

(EUSEBI, 2013).  

Por último, mas não menos importante, com os dados levantados será possível 

calcular a razão de chances diagnóstica. Este indicador é uma medida da acurácia 

diagnóstica global de um teste, e representa a razão de chances (odds ratio) de que 

um indivíduo doente tenha um resultado positivo de um teste comparado a um 

indivíduo sem doença. A principal vantagem desta medida é poder sintetizar de forma 

única um valor que depende de outros índices (EUSEBI, 2013). Seu resultado é 

interpretado tal qual o odds ratio tradicional, ou seja, ao final temos um número que 

vai de 0 a infinito, tendo o valor de 1 como indicador de nulidade (teste incapaz de 

discriminar entre doentes e não doentes), os valores inferiores a 1 como indicadores 

de baixa acurácia (testes identificando mais indivíduos sem doença do que com 

doença), e valores superiores a 1 como indicadores de alta acurácia, sendo que 

quanto maior o valor, melhor a performance do teste em identificar indivíduos doentes 

(GLAS e col, 2003). 

4.9 Limitações das revisões sistemáticas de estudos de acurácia diagnóstica 

Por serem permitidas variações nos delineamentos dos estudos avaliados, 

muitas vezes utilizando dados do estudo que não configuraram o objetivo primário 

deste, é comum que as revisões de acurácia diagnóstica acabem encontrando 

informações com imprecisões consideráveis, alto risco de viés e pouca aplicabilidade 

com relação a pergunta-chave (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). Como consequência, 

os estudos para avaliação de acurácia diagnóstica acabam possuindo alta 

heterogeneidade, dificultando ou impossibilitando o uso de uma medida única para 

síntese do indicador através da meta-análise (LIJMER e col, 2002) 
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Outro fato relevante é que, por muitas vezes não estarem explícitos os dados 

necessários para a construção da tabela de contingência, é preciso que o autor calcule 

as informações a partir dos resultados do projeto (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

Embora essa limitação possa ser significativa durante a revisão de um grande número 

de artigos, no presente estudo cada tabela de contingência foi revista ao mínimo duas 

vezes antes da análise dos resultados. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Seleção dos estudos 

Através da aplicação dos critérios de busca descritos anteriormente, foram 

identificados 1.019 resultados na base MEDLINE, 602 na base EMBASE, e 774 na 

base Scopus, totalizando 2.395 artigos nas três bases de dados mencionadas. 

Ademais, 6 artigos foram incluídos através da identificação de citações relevantes nos 

trabalhos originais (“snowballing”). Após a integração dos resultados, 112 documentos 

repetidos foram removidos, sendo possível identificar 2.289 publicações únicas. 

O primeiro processo de triagem incluiu a revisão dos títulos e resumos dos 

documentos, procurando possíveis desalinhamentos entre o conteúdo apresentado e 

a pergunta de interesse da revisão. Com isso, 1.766 publicações foram removidas. 

Após este processo, os 523 resultados identificados foram avaliados com relação aos 

dois critérios de elegibilidade mencionados anteriormente, o que evidenciou 85 artigos 

que não avaliaram a tuberculose ativa em seres humanos, 74 que não descreviam a 

ocorrência de tosse crônica, e 43 que não cumpriam ambos os critérios. 

A partir dos 321 resultados restantes, os critérios de exclusão foram aplicados, 

causando a retirada de 142 artigos por se tratarem de formatos não adequados (ou 

seja, artigos que não eram estudos originais, como relatos ou séries de casos, 

diretrizes clínicas e recomendações de sociedades), 34 artigos por descreverem 

micobacterioses não causadas pelo Mycobacterium tuberculosis (merecendo 

destaque como bactérias mais comuns: Mycobacterium avium, Mycobacterium 

abscessus e Mycobacterium fortuitum), 33 por descreverem tuberculose 

exclusivamente em sítios não pulmonares, e 28 artigos por terem incluídos apenas 

pacientes com tuberculose como população de estudo (o que impossibilitaria o cálculo 

do valor preditivo do sintoma). 

Após este processo, as 84 publicações resultantes foram elegíveis para uma 

leitura completa do documento, permitindo a avaliação da pertinência com a pergunta 

da revisão. Durante esta leitura minuciosa, 42 artigos foram adicionalmente removidos 

da revisão, dos quais 30 por não apresentarem informações essenciais para a revisão 

(principalmente, descrição de duração de tosse crônica, relação entre tossidores e 

diagnóstico de tuberculose, e quantidade de pacientes submetidos à exames 
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diagnósticos confirmatórios), 7 artigos por terem considerado exclusivamente 

pacientes com tuberculose no critério de inclusão do estudo, 3 artigos por se tratarem 

de projetos já identificados em outras referências e 2 artigos por descreverem história 

prévia de tuberculose ao invés de doença ativa. O fluxo de seleção dos 42 artigos que 

foram incluídos na revisão pode ser visto na figura 1. 
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Figura 1: Diagrama de fluxo da revisão sistemática, construído com base na 
ferramenta PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 
Meta-Analyses) (MOHER e col. 2009). 
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5.2 Descrição dos estudos incluídos 

Os 42 artigos descrevem coletas de dados desenvolvidas entre 1979 e 2018, 

com 7 (16,7%) acontecendo antes dos anos 2000, 15 (35,7%) entre 2001 e 2009, e 

20 (47,6%) acontecendo após 2009. Embora um mesmo estudo pudesse apresentar 

dados coletados em mais de um país (como aconteceu nos trabalhos realizados por 

AHMAD em 2019, CAIN em 2010, e CLAASSENS em 2017), a grande maioria 

apresentou resultados coletados em uma única localidade. Os projetos descritos 

nestes artigos aconteceram em 22 países, dos quais 16 (72,7%) são classificados 

pela OMS como países de alta carga para TB, em 4 continentes, sendo a África e a 

Ásia os dois continentes com maior ocorrência de estudos (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Descrição da quantidade de estudos realizados por país, classificados 
de acordo com a definição de alta carga pela OMS. 

País Continente Países de alta carga* Quantidade de Estudos 
Mexico América do Norte Não 5 
Quênia África Sim 5 

Brasil América do Sul Sim 3 
Etiópia África Sim 3 

Paquistão Ásia Sim 3 
Tanzânia África Sim 3 

Uganda África Sim 3 
Vietnam Ásia Sim 3 

África do Sul África Sim 2 
China Ásia Sim 2 

Filipinas Ásia Sim 2 
Zâmbia África Sim 2 

Camboja Ásia Sim 1 
Colômbia América do Sul Não 1 
Equador América do Sul Não 1 

Gana África Sim 1 
Haiti América do Norte Não 1 
Índia Ásia Sim 1 

Malawi África Sim 1 
Nepal Ásia Não 1 

Paraguai América do Sul Não 1 
Tailândia Ásia Sim 1 

* Alta carga de tuberculose, conforme a definição da OMS (WHO,2020) 
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Entre os desenhos de estudos, a maioria foi composta por pesquisas 

transversais (90,5%). Apenas quatro estudos incluídos utilizaram coletas 

retrospectivas de dados (AMENUVEGBE,2016; CRESWELL, 2014; CRUZ-

HERVERT, 2012; RIVERA, 2017).  

Avaliando a definição de tosse crônica, a contagem dos dias não se difere do 

referencial teórico citado anteriormente, com alguns estudos considerando a tosse 

crônica a partir de sete dias e outros considerando apenas após 31 dias (Figura 2). 

Apesar disso, 75% dos estudos utilizaram definições compatíveis com a PAL-OMS 

(WHO, 2008) sendo que 45% consideraram a tosse crônica como aquela com no 

mínimo 14 dias de duração, 22% como 15 dias ou mais, e 8% como 21 dias ou mais 

(quantitativamente, a mediana foi de 14,5 dias, IIQ: 14 – 16). Essa falta de 

uniformidade na duração da tosse, embora antecipada desde o início da revisão, 

aumenta a heterogeneidade, impactando a realização de uma meta-análise dos 

resultados. 

 

Figura 2: Gráfico de barras descrevendo o número absoluto de referências que 
consideraram a contagem de dias mencionada como o valor mínimo para a 
definição de tosse crônica. 

 

 

Quando começamos a avaliar as populações selecionadas, identificamos que 

os estudos avaliaram conjuntamente 2.361.010 indivíduos, dos quais 175.773 foram 

realmente triados com ambos os testes índice (avaliação da tosse) e referência (que 

variou amplamente entre os estudos), e 9.213 receberam o diagnóstico de tuberculose 
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pulmonar. Sobre o teste índice, muitos estudos que investigavam a prevalência de 

tuberculose acabavam criando triagens expandidas, normalmente considerando mais 

do que apenas a tosse crônica. Em três dos estudos selecionados (ALVI, 1998; HOA, 

2010; WANG, 2014), a tosse era avaliada conjuntamente com outros critérios, 

impedindo a extração de dados relativos exclusivamente a este sintoma. Sobre o teste 

referência, 39,6% dos estudos utilizaram apenas a baciloscopia, 29,2% apenas a 

cultura, e 31,2% uma combinação de mais métodos. Os testes de detecção 

moleculares foram muito utilizados nos estudos mais recentes, porém sem 

substituírem em nenhuma das vezes os testes de baciloscopia ou cultura. Quando um 

estudo utilizava uma técnica radiográfica e uma técnica bacteriológica para o 

diagnóstico da tuberculose, a técnica bacteriológica era a escolhida como referência, 

devido ao risco de a imagem radiológica não representar doença pulmonar ativa, 

conforme descrito anteriormente. 

Sobre o processo de seleção dos indivíduos, devemos observar que apenas 

metade dos estudos utilizou uma técnica amostral probabilística ou uma seleção 

consecutiva dos sujeitos (21/42). Entre os locais de seleção dos indivíduos, existiram 

amostras realizadas em unidades de saúde materno-infantil, em ambulatórios de 

medicina geral, em ambulatórios de medicina especializada, em prontos-socorros e 

até mesmo no ambiente domiciliar, conforme descrito na Tabela 4. Essa diversidade 

de locais de seleção acrescenta mais uma camada de complexidade à realização de 

uma meta-análise, dado que o local de seleção da amostra possivelmente induziu um 

viés de seleção dos indivíduos e alterou o valor preditivo da tosse. Sobre os grupos 

com vulnerabilidade social particular, foi incluído um estudo realizado em um sistema 

prisional no Malawi, e um estudo realizado com populações em situação de rua na 

Etiópia.  

Embora os métodos de pesquisa não tenham limitado a idade dos 

participantes, nenhum estudo incluído na avaliação final avaliou exclusivamente 

populações pediátricas. Entre os estudos que avaliaram conjuntamente populações 

adultas e pediátricas (31,2%), a idade mínima que mais frequentemente compôs o 

corte etário foi de seis anos. 

Outras características adicionais dos estudos incluídos estão transcritas no 

Apêndice 3. 
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5.3 Avaliação da qualidade metodológica dos estudos revisados 

Os resultados da avaliação de qualidade através da ferramenta QUADAS-2 

estão descritos no quadro 3, figura 3 e figura 4. As informações referentes as 

perguntas norteadoras estão transcritas no Apêndice 2. 

Em geral, o risco de viés foi elevado ou incerto para a grande maioria dos 

estudos. Apenas sete entre os 42 estudos (16,7%) possuíam risco de viés baixo 

(AGUIRRE, 2017; AYLES, 2009; CAIN, 2010; GEBREEGZIABIHER, 2017; 

LACOURSE, 2016; SEKANDI, 2014; ZULUAGA, 1992). Com relação a preocupação 

com aplicabilidade, 12 estudos (28,6%) geram pouca preocupação (AGUIRRE, 2017; 

AYLES, 2009; CAIN, 2010; CLAASSENS, 2017; ENOS, 2018; GEBREEGZIABIHER, 

2017; HOA; 2010; LACOURSE, 2016; SEKANDI, 2009; SEKANDI, 2014; TADESSE, 

2011; ZULUAGA 1992). Todos os estudos com baixo risco de viés também 

demonstravam baixa preocupação com a aplicabilidade. 

Para a avaliação de risco de viés, 13 estudos possuíam risco alto para a 

introdução de viés através da seleção de pacientes. Este resultado não é inesperado, 

dado que em muitos casos a amostragem era por conveniência, com pouca descrição 

dos processos. Para a avaliação da tosse crônica (teste índice), apenas um estudo 

apresentou risco alto para viés. Isso aconteceu porque a triagem para a tosse era 

avaliada pela equipe médica de um hospital, antes da inclusão do indivíduo no estudo, 

sem considerar a duração que a qualificaria como crônica (realizado após inclusão do 

paciente no estudo). O risco de viés com relação ao teste de referência foi elevado 

em 3 estudos, mas incerto em 14 estudos, principalmente pela falta de clareza sobre 

a equipe de laboratório saber do resultado da tosse crônica (o que poderia induzir um 

viés de seleção e classificação). Por último, a avaliação de fluxo e tempo evidenciou 

um alto risco de viés em metade dos estudos (n= 21), principalmente por nem todos 

os pacientes realizarem o mesmo teste referência, com intervalos nem sempre 

adequados entre a avaliação da tosse e o diagnóstico de tuberculose. 

Para a avaliação da aplicabilidade dos estudos com referência a questão da 

revisão, 19 estudos geram alta preocupação de que não sejam apropriados para 

responder à pergunta da revisão no critério seleção dos pacientes, 9 na realização do 

teste índice, e 7 na realização do teste de referência. Este resultado positivamente 

melhor para a aplicabilidade do que para o risco de viés (menos estudos com alta 

preocupação quando comparados aos estudos com alto risco de viés) pode ter 
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acontecido pelos critérios bastante abrangentes da revisão, permitindo que muitos 

estudos possuíssem informações aplicáveis a revisão, mesmo quando não possuíam 

rigorosa descrição científica de seus métodos. 
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Quadro 3: Avaliação do autor com relação ao risco de viés e preocupação com 
a aplicabilidade, em cada domínio relevante, para todos os estudos incluídos na 
revisão. 

ESTUDO 

RISCO DE VIÉS 
PREOCUPAÇÃO COM 

APLICABILIDADE 
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ão

 d
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o 
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R
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ên
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AGUIRRE 2017 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 
AHMAD 2019 ☹ 😊 😊 ❓ ☹ 😊 😊 

ALUOCH 1985 ☹ 😊 ❓ ☹ ☹ ☹ ❓ 
ALUOCH 1987 ☹ 😊 ❓ ☹ ☹ ☹ ❓ 

ALVI 1998 😊 😊 ❓ ❓ 😊 😊 ❓ 
AMENUVEGBE 2016 ❓ 😊 ❓ ❓ ❓ 😊 ❓ 

AYLES 2009 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 
BANDA 2009 😊 😊 ❓ ☹ 😊 ☹ ❓ 

BASTOS 2007 ☹ 😊 😊 😊 ☹ 😊 😊 
BELIZARIO 2014 ❓ ❓ 😊 ☹ ❓ ❓ 😊 

CAIN 2010 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 
CLAASSENS 2017 😊 😊 😊 ☹ 😊 😊 😊 
CRESWELL 2014 ☹ 😊 😊 ☹ ☹ 😊 😊 

CRUZ-HERVERT 2012 ☹ 😊 ❓ ☹ ☹ 😊 ❓ 
DAVIS 2010 😊 😊 ☹ ☹ ☹ 😊 ☹ 

DE ALCÂNTARA 2012 ☹ 😊 ❓ ❓ ☹ 😊 ☹ 
DEL PORTILLO-MUSTIELES 

2013 
☹ 😊 ☹ ☹ ☹ ☹ ❓ 

ELISO 2015 ☹ 😊 😊 ❓ ☹ 😊 😊 
ENOS 2018 😊 😊 😊 ☹ 😊 😊 😊 

GEBREEGZIABIHER 2017 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 
GRIESEL 2018 ❓ ☹ 😊 😊 ☹ ☹ 😊 

HOA 2010 😊 😊 😊 ☹ 😊 😊 😊 
LACOURSE 2016 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 
NGADAYA 2009A ☹ 😊 😊 😊 ☹ ☹ 😊 
NGADAYA 2009B ❓ 😊 😊 😊 ❓ ☹ 😊 

NGUYEN 2020 😊 😊 😊 ☹ 😊 ☹ 😊 
QADEER 2016 😊 😊 😊 ☹ 😊 ☹ 😊 
RIVERA 2017 😊 😊 😊 ☹ 😊 😊 ☹ 

ROMERO-SANDOVAL 2007 😊 😊 ❓ ☹ 😊 😊 ☹ 
SANCHEZ-PEREZ 1998 ❓ 😊 ❓ ☹ ☹ 😊 ❓ 
SANCHEZ-PEREZ 2001 ☹ 😊 ❓ ☹ ☹ 😊 ❓ 

SEKANDI 2009 😊 😊 😊 ☹ 😊 😊 😊 
SEKANDI 2014 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 

SEMUNIGUS 2016 ❓ 😊 😊 😊 ☹ 😊 😊 
SHRESTHA 2018 ☹ 😊 ❓ ☹ ☹ 😊 ❓ 

SILVA 2014 ☹ 😊 ❓ ❓ ☹ 😊 ❓ 
TADESSE 2011 😊 😊 😊 ☹ 😊 😊 😊 
THOMAS 2008 ❓ 😊 😊 😊 ☹ 😊 😊 

VELASCO BACA 2019 ☹ 😊 ☹ ☹ ☹ ❓ ☹ 
WANG 2014 😊 😊 ❓ 😊 😊 😊 ☹ 

WEI 2014 😊 😊 ❓ 😊 😊 😊 ☹ 
ZULUAGA 1992 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 

 

Legenda: ☹ Alto  ❓ incerto 😊 Baixo 

 



41 
 

Figura 3: Representação gráfica do julgamento do autor a respeito do risco de 
viés em cada domínio relevante, apresentado como porcentagens que 
sintetizam todos os estudos. 

 

 

 

Figura 4: Representação gráfica do julgamento do autor a respeito da 
preocupação com aplicabilidade em cada domínio relevante, apresentado como 
porcentagens que sintetizam todos os estudos. 
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5.4 Avaliação do Valor Preditivo Positivo 

As principais características dos estudos incluídos estão apresentadas na 

tabela 4. Ao todo, a partir dos 42 artigos identificados, foi possível extrair um total de 

49 estimativas de valor preditivo positivo para a tosse crônica (um mesmo estudo 

poderia gerais mais de uma estimativa se ele considerasse número de dias diferentes 

para a definição de tosse crônica). 
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Tabela 4: Apresentação dos diferentes resultados do Valor Preditivo Positivo para o diagnóstico da condição clínica (TB), 
com base no teste referência em comparação ao teste índice, encontrado pelos autores, organizados pela quantidade 
mínima de dias necessária para que a tosse fosse considerada crônica.  

Autor Ano de início País 
Local de Seleção de 

População 

Mínimo de 
dias para 

considerar 
a tosse 
como 

crônica 

Teste de 
referência 

Valor 
preditivo 
positivo 

Risco de 
viés baixo 

Preocupação 
com 

aplicabilidade 
baixa 

Banda 2005 Malaui Unidade Prisional 7 dias Baciloscopia 1.82% Não Não 

Bastos 2003 Brasil Ambulatório Geral 8 dias Cultura 2.74% Não Não 

Ahmad 2008 Filipinas, Tanzânia Ambulatório Geral 14 dias Cultura 51.42% Não Não 

Amenuvegbe 2012 Gana Ambulatório Geral 14 dias Baciloscopia 24.78% Não Não 

Belizario 2011 Filipinas Residência 14 dias Baciloscopia 1.92% Não Não 

Cain 2006 
Cambodia, Tailândia, 
Vietnam 

Ambulatório 
Especializado 

14 dias Cultura 25% Sim Sim 

Claassens 2010 África do Sul, Zâmbia Residência 14 dias Cultura 6.68% Não Sim 

Creswell 2012 Paquistão Ambulatório Geral 14 dias Baciloscopia 10.42% Não Não 

Davis 2007 Uganda Emergência Hospitalar 14 dias 
Combinação de 
Métodos 

35.64% Não Não 

de Alcântara 2008 Brasil 
Ambulatório 
Especializado 

14 dias 
Combinação de 
Métodos 

41.20% Não Não 

Del Portillo-
Mustieles 

2012 Mexico Ambulatório Geral 14 dias Baciloscopia 5.26% Não Não 

Eliso 2011 Quênia Ambulatório Geral 14 dias Baciloscopia 6.02% Não Não 

Griesel 2011 África do Sul Emergência Hospitalar 14 dias Cultura 61.49% Não Não 

Ngadaya 2007 Tanzânia Ambulatório Geral 14 dias Baciloscopia 12.67% Não Não 

Ngadaya 2007 Tanzânia 
Ambulatório de Saúde 
Materno Infantil 

14 dias Baciloscopia 10.24% Não Não 

Rivera 2014 Haiti Residência 14 dias 
Combinação de 
Métodos 

19.83% Não Não 
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Tabela 4: Apresentação dos diferentes resultados do Valor Preditivo Positivo para o diagnóstico da condição clínica (TB), 

com base no teste referência em comparação ao teste índice, encontrado pelos autores, organizados pela quantidade 

mínima de dias necessária para que a tosse fosse considerada crônica.  (Continuação) 

 

Autor 
Ano de 
início 

País 
Local de Seleção de 

População 

Mínimo de 
dias para 

considerar 
a tosse 
como 

crônica 

Teste de 
referência 

Valor 
preditivo 
positivo 

Risco de 
viés baixo 

Preocupação 
com 

aplicabilidade 
baixa 

Sekandi 2005 Uganda Residência 14 dias Baciloscopia 25.78% Não Sim 

Sekandi 2008 Uganda Residência 14 dias 
Combinação de 
Métodos 

24.38% Sim Sim 

Semunigus 2014 Etiópia População de rua 14 dias Baciloscopia 2.56% Não Não 

Shrestha 2014 Nepal 
Profissionais da saúde 
em hospitais 

14 dias 
Combinação de 
Métodos 

7.14% Não Não 

Silva 2009 Brasil Emergência Hospitalar 14 dias 
Combinação de 
Métodos 

15.23% Não Não 

Thomas 2005 Índia Ambulatório Geral 14 dias Baciloscopia 8.40% Não Não 

Wei 2010 China Residência 14 dias 
Combinação de 
Métodos 

2.92% Não Não 

Zuluaga 1988 Colômbia Residência 14 dias Baciloscopia 5.81% Sim Sim 

Gebreegziabiher 2014 Etiópia 
Ambulatório de Saúde 
Materno Infantil 

14 dias Cultura 0.00% Sim Sim 

Bastos 2003 Brasil Ambulatório Geral 15 dias Cultura 2.03% Não Não 

Cruz-Hervert 1995 Mexico Residência 15 dias 
Combinação de 
Métodos 

9.07% Não Não 

Enos 2015 Quênia Residência 15 dias 
Combinação de 
Métodos 

3.55% Não Sim 

Nguyen 2017 Vietnam Residência 15 dias 
Combinação de 
Métodos 

6.04% Não Não 

Qadeer 2010 Paquistão Residência 15 dias Baciloscopia 2.09% Não Não 
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Tabela 4: Apresentação dos diferentes resultados do Valor Preditivo Positivo para o diagnóstico da condição clínica (TB), 

com base no teste referência em comparação ao teste índice, encontrado pelos autores, organizados pela quantidade 

mínima de dias necessária para que a tosse fosse considerada crônica. (continuação). 

 

Autor Ano de início País 
Local de Seleção de 

População 

Mínimo de 
dias para 

considerar 
a tosse 
como 

crônica 

Teste de 
referência 

Valor 
preditivo 
positivo 

Risco de 
viés baixo 

Preocupação 
com 

aplicabilidade 
baixa 

Sánchez-Pérez 1998 Mexico Residência 15 dias 
Combinação de 
Métodos 

7.46% Não Não 

Tadesse 2010 Etiópia Residência 15 dias Baciloscopia 4.93% Não Sim 

Velasco Baca 2016 Mexico Ambulatório Geral 15 dias Baciloscopia 5.88% Não Não 

Wang 2010 China Residência 15 dias 
Combinação de 
Métodos 

3.57% Não Não 

Hoa 2006 Vietnam Residência 15 dias 
Combinação de 
Métodos 

3.59% Não Sim 

LaCourse 2013 Quênia 
Ambulatório de Saúde 
Materno Infantil 

15 dias Cultura 14.29% Sim Sim 

Romero-
Sandoval 

2001 Equador Residência 16 dias Baciloscopia 47.83% Não Não 

Sanchez-Perez 1994 Mexico Emergência Hospitalar 16 dias Baciloscopia 21.05% Não Não 

Ayles 2005 Zâmbia Residência 21 dias Cultura 6.90% Sim Sim 

Cain 2006 
Cambodia, Tailândia, 
Vietnam 

Ambulatório 
Especializado 

21 dias Cultura 25% Sim Sim 

Thomas 2005 Índia Ambulatório Geral 21 dias Baciloscopia 10.77% Não Não 

Aguirre 2012 Paraguai Residência 21 dias Cultura 0.72% Sim Sim 

Alvi 1996 Paquistão Residência 22 dias Baciloscopia 5.50% Não Não 

Creswell 2012 Paquistão Ambulatório Geral 22 dias Baciloscopia 9.09% Não Não 
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Tabela 4: Apresentação dos diferentes resultados do Valor Preditivo Positivo para o diagnóstico da condição clínica (TB), 

com base no teste referência em comparação ao teste índice, encontrado pelos autores, organizados pela quantidade 

mínima de dias necessária para que a tosse fosse considerada crônica.  (continuação). 

 

 

 

 

Autor Ano de início País 
Local de Seleção de 

População 

Mínimo de 
dias para 

considerar 
a tosse 
como 

crônica 

Teste de 
referência 

Valor 
preditivo 
positivo 

Risco de 
viés baixo 

Preocupação 
com 

aplicabilidade 
baixa 

Cain 2006 
Cambodia, Tailândia, 
Vietnam 

Ambulatório 
Especializado 

28 dias Cultura 24% Sim Sim 

Bastos 2003 Brasil Ambulatório Geral 29 dias Cultura 2.05% Não Não 

Aluoch 1979 Quênia Emergência Hospitalar 30 dias 
Combinação de 
Métodos 

4.76% Não Não 

Aluoch 1982 Quênia Residência 31 dias Baciloscopia 4.15% Não Não 

Aluoch 1982 Quênia Residência 31 dias Cultura 2.68% Não Não 
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Classificando os achados a partir do número mínimo de dias para a definição 

de tosse crônica, obtivemos duas estimativas que avaliaram pacientes com tosse 

mínima de duração entre 7 e 13 dias. Estes estudos, conduzidos no Brasil e no Malaui, 

avaliaram indivíduos sintomáticos respiratórios em busca de atendimento ambulatorial 

e indivíduos privados de liberdade, respectivamente. O valor preditivo positivo 

absoluto para a tosse crônica foi maior no estudo brasileiro (2,74%) quando 

comparado ao estudo conduzido em centros de detenção (1,82%), apesar de ambos 

terem sido conduzidos em países com alta carga de TB. 

Para a definição de tosse mínima entre 14 e 20 dias, 36 diferentes estimativas 

foram identificadas, variando de 0% em um estudo conduzido por 

GEBREEGZIABIHER na Etiópia (em que não foi identificado nenhum caso de 

tuberculose), até valores superiores a 50%, como os encontrados por AHMAD 

(51.42%) e GRIESEL (61.49%), com uma mediana de 7,93% e um intervalo 

interquartil entre 3,92% e 23,54%. Vale destacar que o estudo conduzido por AHMAD 

utilizou uma população de pacientes selecionados como parte de um estudo cientifico 

maior, sendo que o recorte de sujeitos já incluía indivíduos com tosse crônica e outros 

sintomas sugestivos de TB; GRIESEL avaliou uma população de indivíduos infectados 

pelo HIV que foram admitidos em hospital de referência em uma condição clínica 

grave. Em ambos os casos, é possível supor que a seleção da população tenha 

introduzido algum risco de viés, fazendo com que as estimativas de VPP estejam tão 

elevadas. 

Entre estas estimativas de VPP para tosse mínima entre 14 e 20 dias, avaliando 

os resultados através dos testes referência, percebemos que 16 utilizaram a 

baciloscopia como teste referência, encontrando valores entre 1,92% e 47,83% 

(mediana= 7,21%, IIQ= 5,01% - 18,955%), 7 utilizaram a cultura de micobactéria como 

teste referência, encontrando os valores entre 0% e 61,49% (mediana= 14,29%, IIQ= 

2,74% – 51,42%, e 13 utilizaram uma combinação de métodos, encontrando valores 

entre 2,92% e 41,20% (mediana= 7,46%, IIQ= 3,58% - 22,10%).  

Para estes estudos, 3 estimativas foram extraídas a partir de pacientes 

buscando atendimento médico em consultas de saúde materno-fetal, 2 em 

ambulatórios especializados, 9 em ambulatórios de medicina geral, 4 em emergências 

hospitalares, e uma em um serviço hospitalar, mas com seleção dos profissionais da 

saúde no local, conforme descrito na tabela 4. Essas estimativas obtidas de 
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populações em serviços de saúde encontraram VPP entre 0% e 61,49%, com uma 

mediana de 12.67% e um intervalo interquartil entre 6,02% e 24,90%. A seleção 

domiciliar de indivíduos para triagem de sintomas respiratórios gerou 16 estimativas, 

que variaram entre 1,92% e 47,83% (mediana = 5,93%, IIQ 3,56% - 17,14%). 

Considerando os estudos que definiram a tosse crônica como aquela entre 21 

e 28 dias, 6 estimativas foram identificadas, com VPP variando entre 0,72% e 25% 

(mediana = 8,66%, IIQ = 4,31% - 14,34%). Cabe destacar o estudo que identificou o 

VPP de 0,72% foi conduzido por AGUIRRE no Paraguai, em comunidades indígenas 

com pouco contato com agentes transmissores da doença. Para os que definiram 

tosse crônica como superior ou igual a 28 dias, cinco estimativas foram obtidas, entre 

2,03% e 24% (mediana = 4,15%, IIQ = 2,36% - 14,50%).  

De forma condensada, é possível visualizar o VPP encontrado nestes estudos, 

a partir destes critérios mínimos de duração, na Figura 5. Entretanto, um olhar mais 

abrangente para a duração desta tosse, considerando como corte a definição clássica 

da OMS que a separa da tosse aguda por uma duração superior a duas semanas, 

classificando o VPP pelo local de realização dos estudos, podemos evidenciar três 

grandes grupos representados nas Figuras 6 e 7. 

Figura 5: Valores preditivos positivos (VPP) obtidos a partir dos estudos 
identificados na revisão, categorizados pela duração mínima da tosse 
considerada como crônica. 
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Figura 6: Valores preditivos positivos (VPP) para a tosse 
com duração mínima de 14 ou menos dias para ser 
considerada crônica, obtidos a partir dos estudos 
identificados na revisão, categorizados pelo local de 
investigação do estudo. 

Figura 7: Valores preditivos positivos (VPP) para a tosse 
com duração mínima de 15 ou mais dias para ser 
considerada crônica, obtidos a partir dos estudos 
identificados na revisão, categorizados pelo local de 
investigação do estudo. 
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A distribuição de VPP segundo o ponte de corte de duração da tosse, foi 

apresentada nas figuras 6 e 7, em cada caso dividida pelo ambiente de avaliação, 

incluindo os seguintes grupos: ambiente domiciliar em indivíduos previamente hígidos 

(estudos não direcionados a contatos domiciliares de TB); estudos realizados em 

ambiente de atenção primária à saúde (em indivíduos buscando atenção na rede geral 

da localidade ou em ambientes de Saúde Materno-Infantil); e, em estudos realizados 

em ambientes de atenção especializada à saúde (em indivíduos buscando 

atendimento ambulatorial com especialistas – como médicos especialistas em HIV – 

ou buscando atendimento hospitalar emergencial). Para a tosse caracterizada com 

duração de menos de 14 dias (Figura 6), o que observamos nestas figuras é que, 

embora os valores possuam intervalos interquartis amplos, os valores para as 

medianas são inferiores na investigação domiciliar (mediana = 6,68%) do que nas 

investigações da atenção primária (mediana = 9,32%) ou na investigação 

especializada/hospitalar (mediana = 35,6%). 

Para a tosse com duração igual ou superior a 15 dias (Figura 7), o mesmo 

padrão é observado, ainda que proporcionalmente em escala reduzida. Para esta 

avaliação, a mediana do VPP em ambiente domiciliar foi de 4,54%, enquanto as 

medianas para os ambientes de atenção primária e especializada foram, 

respectivamente, 7,48% e 22,52%. 

Uma descrição gráfica dos valores preditivos positivos obtidos a partir do teste 

de referência utilizado ou do local de seleção de indivíduos pode ser vista nas Figuras 

8 e 9, respectivamente. 
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Figura 8: Valores preditivos positivos (VPP) obtidos a partir dos estudos 
identificados na revisão, categorizados pelo teste de referência utilizado. 

 

Figura 9: Valores preditivos positivos (VPP) obtidos a partir dos estudos 
identificados na revisão, categorizados pelo local de seleção dos indivíduos. 
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Ao final, considerando todos os estudos que possuíam risco baixo de viés, 

preocupação com aplicabilidade baixa, e que utilizaram como referência o teste 

diagnóstico considerado como padrão ouro (ou seja, cultura de micobactéria), 

encontramos 8 estimativas de VPP a partir de 6 estudos (AGUIRRE, 2017; AYLES, 

2009; CAIN, 2010; GEBREEGZIABIHER, 2017; LACOURSE, 2016; SEKANDI, 2014), 

variando entre 0,0% e 25% (mediana= 24,23%, IIQ: 0,72% – 24,90%). Estas 

estimativas utilizaram valores diferentes para considerar a tosse como crônica (3 

estimativas utilizando 14 dias, 1 considerando 15 dias, 3 estimativas considerando 21 

dias, 1 considerando 28 dias), e avaliaram populações diferentes: 3 estimativas 

calculadas usando como população grupos de adultos e crianças vivendo com o vírus 

HIV em busca de atendimento médico, 1 com gestantes vivendo com o vírus HIV, 1 

com mães de crianças e gestantes em atendimento médico de rotina, 1 com 

populações indígenas, e 2 com adultos em geral. Sobre a amostragem, 5 estimativas 

se basearam na inclusão consecutiva de indivíduos que buscavam atendimento 

médico, 2 em uma amostragem domiciliar com seleção representativa da população, 

e 1 estimativa na população completa de indígenas residentes em determinada área 

do Paraguai. Devido a diversidade de definições de durações de dias utilizados como 

determinantes para a tosse crônica, devido a diversidade das características das 

populações estudas, e devido a diversidade dos processos amostrais, consideramos 

que não seria apropriada a síntese dos dados através de uma meta-análise neste 

contexto tão heterogêneo. 

5.5 Avaliação de Sensibilidade, Especificidade, Valor Preditivo Negativo e 

Razão de Chances Diagnóstica 

Como mencionado anteriormente, por se tratar de uma revisão com foco 

particular no valor preditivo positivo da tosse crônica, os métodos de seleção de 

artigos permitiram estudos que não considerassem pacientes sem a tosse como grupo 

de comparação. Embora isso não enfraqueça a avaliação do VPP, uma consequência 

direta é que nem todos os manuscritos selecionados possuíam informação suficiente 

para calcular outras medidas de acurácia diagnóstica. Assim sendo, entre o total de 

estudos identificados, apenas 15 possuíam informações suficientes para o cálculo 

destas estimativas. Entre estes estudos, três permitiam a utilização de diferentes 
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definições de tosse crônica para o seu cálculo, fazendo com que ao todo 20 

estimativas diferentes pudessem ser calculadas, como demonstrado na imagem a 

seguir.
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Quadro 10: Gráfico “Forest Plot” indicando a sensibilidade e a especificidade da tosse crônica, categorizado a partir do 

mínimo de dias utilizado como critério por cada estudo identificado na revisão sistemática. Adicionalmente, a imagem 

apresenta o número de verdadeiros positivos (a), falsos positivos (b), falsos negativos (c), verdadeiros negativos (d), valor 

preditivo negativo (VPN) e razão chances diagnóstica (DOR). 
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Para estes estudos, 13 definiram como corte a tosse crônica com duração 

mínima entre 14 dias e 20 dias, apresentando uma sensibilidade que variou 

grandemente, entre 21% até 93%, e uma especificidade ainda mais incerta, variando 

entre 5 e 96%, com VPN de 61% a 99%. O estudo com a sensibilidade mais baixa 

(CLAASSENS, 2017) foi realizado com um processo amostral probabilístico, 

selecionando indivíduos infectados ou não pelo HIV, em comunidades da África do 

Sul e do Zâmbia, dois países classificados pela OMS como países de alta carga de 

TB. Apesar da baixa sensibilidade, o estudo demonstrou uma especificidade de 96%, 

fazendo com que seu DOR fosse superior a 1. O estudo com a especificidade mais 

baixa foi realizado por QADEER e será discutido em sequência. Dois estudos 

apresentaram resultados de sensibilidade acima de 90% (NGADAYAa, 2009; 

BASTOS, 2007), sendo que ambos apresentaram alto risco de introdução de viés pela 

seleção dos pacientes, dado que avaliaram pacientes sintomáticos respiratórios 

buscando atendimento em centros de saúde ambulatoriais de países com alta carga 

de TB. 

Para a avaliação de DOR, dois estudos (QADEER, 2015; WEI, 2014) 

apresentaram resultados inferiores a 1 (indicando que a tosse crônica identificou mais 

indivíduos sem tuberculose do que com tuberculose). Estes dois estudos foram 

avaliações transversais realizadas, respectivamente, no Paquistão e na China, 

durante os anos de 2010 e 2011, durante grandes pesquisas que possuíam o objetivo 

principal de definir a prevalência de TB em suas respectivas regiões geográficas. 

Ambos realizaram amostragens probabilísticas da população, sendo que QADEER 

selecionou 105.913 indivíduos, dos quais 5.063 eram tossidores (com ou sem 

alterações radiográficas), e WEI selecionou 54.279 indivíduos, do quais 308 

apresentavam tosse crônica (com ou sem alterações radiográficas). Entre os casos 

de TB identificados por QADEER apenas 61% apresentavam sintomas, e entre os 

casos de TB identificados por WEI 47% apresentavam tosse crônica. 

 Entre os estudos adicionais, quatro avaliaram a tosse crônica a partir de um 

corte mínimo entre 21 dias e 27 dias. Para estes, a sensibilidade variou entre 22% até 

99%, com especificidades tão diversas quanto, variando entre 1 e 94%. Em todos os 

estudos, o valor preditivo negativo estava acima de 85%, e o DOR variou entre 1.39 e 

12.67. A sensibilidade mais baixa foi identificada por CAIN, que avaliou a presença de 

tosse crônica em indivíduos infectados pelo HIV consecutivamente avaliados em 
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unidades de atendimento especializado. A especificidade mais baixa foi identificada 

por CRESWELL, que realizou uma amostragem por conveniência em pacientes 

buscando atendimento em unidades de saúde privadas no Paquistão. Embora o risco 

de introdução de viés tenha sido alto, ao todo, CRESWELL estudou uma população 

de 529.447 indivíduos, dos quais 9.432 foram triados por tosse crônica. 

 Para os últimos três estudos descritos na Figura 10, o corte para definição de 

tosse crônica começa a partir de 28 dias. Estes estudos apresentaram uma 

sensibilidade que variou entre aproximadamente 18% e 86%, uma especificidade 

entre 5% e 90%, com um VPN entre 82% e 99%. CAIN apresentou o resultado mais 

baixo de sensibilidade, tal qual acontece com o corte cronológico a partir de 21 dias. 

Entre estes estudos, 1 apresentou um DOR inferior a 1 (ALOUCH, 1987). ALOUCH 

conduziu uma série de estudos a respeito de tuberculose durante a década de 80 no 

Quênia, sendo que este projeto, em particular, foi desenhado como um estudo 

intervencionista para garantir que as mães, durante a consulta em unidades 

ambulatoriais, fossem instruídas a identificar e encaminhar tossidores crônicos em seu 

meio social. 

Assim como descrito para o VPP, consideramos não ser apropriada a 

realização de uma meta-análise, pois entre estes estudos, apenas três foram 

classificados com baixo risco para vieses (AYLES, 2009; CAIN, 2010; LACOURSE, 

2016) e entre estes, embora a seleção dos pacientes tenha sido representativa, as 

populações avaliadas são completamente diferentes, com AYLES identificando os 

indivíduos de seu estudo na população geral de comunidades rurais e urbanas de 

Zâmbia, CAIN estudando a tosse crônica em pacientes vivendo com o HIV em países 

asiáticos buscando atendimento médico (Camboja, Tailândia e Vietnam), e 

LACOURSE avaliando gestantes vivendo com o HIV. Apesar disso, foi possível 

sintetizar todos os resultados disponíveis sobre acurácia diagnóstica, considerando a 

proporção de verdadeiros positivos e verdadeiros negativos, através da criação gráfica 

de dispersão de todos os estudos, identificando que a maioria dos estudos se encontra 

a esquerda da linha de isodesempenho (Figura 9).
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Figura 11: Gráfico de dispersão de todos os estudos de referência que possuíam dados para os cálculos dos índices de 

acurácia diagnóstica, considerando a proporção de verdadeiros positivos (ou seja, a sensibilidade) (eixo y), a proporção de 

falsos positivos (ou seja, 1- especificidade) (eixo x), categorizados pela duração da tosse crônica, comparados com a linha 

de isodesempenho. 
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6. DISCUSSÃO 

6.1 Comentários sobre os resultados 

A presente revisão avaliou o uso da tosse crônica em programas que o 

diagnóstico de TB. Embora este tema seja bastante relevante, e embora a tosse 

crônica já tenha sido estudada no contexto da TB por muitos anos e por muitos grupos 

(como evidenciado na parte de seleção dos artigos), é notório que poucos tenham 

alinhamento a pergunta da revisão, e menos ainda possuam metodologias científicas 

capazes de mitigar os riscos de vieses.  

Dessa forma, os resultados da revisão sugerem que o valor preditivo positivo 

da tosse crônica é altamente relacionado ao contexto onde o teste é utilizado, o que 

se explica pelo contexto implicar diretamente em alterações na prevalência da doença. 

Entretanto, cabe notar que os achados são baseados em um número limitado de 

evidências que possuíam diferentes definições para tosse crônica, diferentes 

definições de grupos avaliados, diferentes testes de referência, e diferentes processos 

amostrais. 

Avaliando a quantidade de dias necessário para qualificar a tosse crônica, 

ganha destaque o período que identifica o corte mínimo se localiza entre 14 e 20 dias, 

por ser o período com o maior número de estudos, e o período com o maior valor 

máximo de VPP. Entretanto, a mediana do VPP entre este período de 14 e 20 dias e 

os pontos de corte superiores (21 a 27 dias) é muito semelhante, e os intervalos 

interquartis entre o período de 21 a 27 dias, e o período seguinte (≥ 28 dias) são tão 

semelhantes quanto. 

Uma diferença entre os VPP identificados nos subgrupos surge quando 

separamos os estudos realizados em ambientes de procura pela saúde (como 

ambulatórios e hospital), e os estudos realizados na comunidade, com seleção 

domiciliar dos indivíduos. Neste caso, o valor preditivo da tosse é maior no grupo de 

pacientes que buscavam atendimento médico, em especial nos que buscavam 

atendimento médico hospitalar. Esta tendência é esperada por consequência da maior 

prevalência de pacientes com TB neste meio de pessoas.  
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Para a população da comunidade geral, triados no próprio domicílio, as 

medianas do valor preditivo positivo foram muito próximas, indiferente do corte de 

duração da tosse crônica, o que sugere que nessa população uma modificação de 

definição do ponto de corte (como por exemplo, aumentar o número de dias de 

duração com o intuito de melhorar a especificidade do sintoma) não traria benefícios 

em termos de aumento do VPP.  Estes valores são compatíveis com o proposto pelo 

Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2019) para as populações adscritas aos territórios da Estratégia de Saúde 

da Família, que ao considerar como crônica a tosse com duração superior a 21 dias 

(3 semanas), assume que o VPP deva oscilar entre, aproximadamente, 3 e 4%. 

Estudos adicionais podem avaliar os custos implicados nessa estratégia atual e a 

efetividade de tais medidas. 

Entre as outras medidas de acurácia avaliadas, percebemos que a maior 

sensibilidade foi encontrada em estudos que utilizaram como corte mínimo a tosse 

crônica entre 14 e 20 dias (2 – 3 semanas), quando comparados a estudos que 

utilizaram menos ou mais dias como cortes. Existe, no entanto, uma predominância 

de estudos que utilizaram como critério clínico a tosse entre 2 e 3 semanas, o que 

pode ter influenciado a quantidade de estimativas disponíveis. Diferentemente, para a 

especificidade não é possível encontrar uma tendência tão clara, o que é compatível 

com a própria história da tuberculose: embora a tosse seja um sintoma cardinal, a 

doença pode se manifestar de diversas formas. A ausência da tosse crônica não 

serve, por exemplo, para afastar a possibilidade de TB, embora a sua presença, em 

um ambiente com alta prevalência, seja importante para trazer ao médico a 

consideração sobre o diagnóstico. 

Para a razão de chances diagnóstica (DOR), os valores encontrados estão 

muito distantes entre si (desde o valor de 0,05, que representaria uma situação em 

que a tosse crônica serve para diagnosticar mais outras condições do que a própria 

TB, até o valor de 12,67, que indica uma situação em que a chance de um indivíduo 

com a TB estar apresentando tosse crônica é 12 vezes superior do que um indivíduo 

sem a doença). Isso indica que a acurácia da tosse crônica variou grandemente entre 

estudos. Apesar disso, vale ressaltar que o uso da DOR como medida sumária de 

acurácia diagnóstica tem a vantagem de permitir que um único número represente ao 

leitor a utilidade do teste no diagnóstico, mas tem a desvantagem de gerar de um dado 
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com pouca relevância clínica direta aos profissionais da saúde que se beneficiariam 

do trabalho, uma vez que esta medida praticamente não é usada em apresentações 

de resultados dos estudos primários (MACASKILL e col, 2010). Além disso, sua 

interpretação não é tão intuitiva, uma vez que lida com chances (‘odds’), e não 

probabilidades (BOSSUYT e col, 2013). 

6.2 Limitações 

Os resultados de uma revisão acabam sendo tão robustos quanto os resultados 

dos estudos que foram analisados. Neste contexto, as próprias limitações no desenho 

dos estudos acabam provocando uma importante limitação na revisão, como 

evidenciado pelo presente trabalho. Como mencionado anteriormente, diferenças nas 

metodologias dos estudos, diferenças nas conduções do estudo, diferenças nas 

características dos participantes, diferenças nas características das seleções e 

amostragens, diferenças na gravidade de apresentação da doença, diferenças no 

padrão de procura por atendimentos médicos, e diferenças na avaliação da tosse ou 

na realização do teste confirmatório acabam ressaltando as fraquezas evidenciadas 

pela atual revisão. 

Além disso, o alto risco de viés identificado em múltiplos estudos, e a alta 

preocupação com a aplicabilidade dos estudos, fazem com que a presente revisão 

possa ter identificado um grupo de indivíduos que não representem de forma 

significativa a comunidade como um todo. Como o valor preditivo é diretamente 

relacionado a prevalência da doença no grupo avaliado, provavelmente esses vieses 

ocasionaram uma variabilidade no valor preditivo entre grupos com alta prevalência 

de doença (como nos estudos que avaliaram pacientes buscando atendimento 

médico, por sintomas respiratórios, em países de alta carga) e grupos com baixa 

prevalência de doença (como por exemplo grupos indígenas afastados dos locais de 

transmissão da doença). 

 

6.3 Aplicações dos resultados e relevância dos achados 

Como já descrito, apesar de considerarmos a tosse como sintoma cardinal, o 

diagnóstico de TB não é fácil ou inequívoco. Nesse sentido, uma revisão 
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compreensiva da literatura não teria o instrumental técnico suficiente para solucionar 

o problema do diagnóstico de TB. Entretanto, esta revisão é realizada em momento 

oportuno, pois o diagnóstico precoce e acertado de TB é uma das formas para controle 

da doença. 

Atualmente existem duas formas de busca pelo diagnóstico da tuberculose: a 

busca passiva, realizada em pessoas portadoras de sintomas compatíveis com 

tuberculose que buscam atenção médica, e a busca ativa (ou screening), que é 

realizada através da busca de pessoas com a doença que não procuraram 

atendimento ainda. Esta segunda estratégia (screening) é definida pela OMS como “a 

identificação sistemática de pessoas com suspeita de TB ativa, em um grupo pré-

determinado, usando testes, exames e outros procedimentos que possam ser 

realizados rapidamente” (WHO, 2013), e é justamente neste contexto em que a tosse 

crônica possa ter maior valor na detecção de TB para seu controle (FOX e col, 2018) 

(CLAASSENS e col, 2013). 

Embora o diagnóstico passivo seja uma premissa fundamental para o 

diagnóstico de TB na maior parte do mundo, essa estratégia assume que todos os 

pacientes com TB vão eventualmente buscar atendimento médico (FOX e col, 2018), 

o que já sabemos não ser verdade pela própria característica biológica e clínica do 

quadro. Desta forma, o diagnóstico passivo sozinho perde a oportunidade de 

identificar, ao mínimo, um terço dos doentes (BLOOM, 2018).  

Atualmente, a OMS é contra a realização de diagnóstico ativo de TB através 

de screenings em massa em todas as situações, reforçando que decisões sobre 

quando e de que forma a TB ativa deva ser pesquisada na população dependem de 

diversos fatores contextuais, como a situação epidemiológica do país, a capacidade 

dos serviços de saúde em absorverem os casos e a disponibilidade dos recursos 

logísticos, como testes e medicamentos (WHO, 2013). Neste sentido, a presente 

revisão acrescenta a esta recomendação novas evidências sobre a fragilidade do uso 

da tosse crônica como o teste inicial nas triagens realizadas em níveis populacionais 

gerais, e reforça a necessidade de estimativas específicas e contextualizadas para 

caracterizar o uso da tosse como sintoma de screening. 
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7. CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos através desta revisão são altamente heterogêneos. Isto 

dificulta a delimitação de conclusões robustas e nos fez refletir sobre a adequação de 

uma meta-análise para sintetizá-los. A tosse crônica como sintoma a ser considerado 

para o rastreio de pacientes com tuberculose pulmonar é um sintoma com alta 

variabilidade de valores preditivos positivos, a depender do contexto onde ela é 

considerada, podendo variar entre valores completamente negligenciáveis (0%) até 

valores relativamente altos (61,49%).  

A maior capacidade preditiva positiva acontece durante a triagem de pacientes 

sintomáticos que buscam atendimento médico em serviços de atenção à saúde por 

seus sintomas (ou seja, através da vigilância passiva), e não através da busca de 

indivíduos na comunidade (ou seja, através da vigilância ativa, como preconizado em 

nosso país).  

Considerando os demais indicadores de acurácia diagnóstica, a tosse crônica não 

foi específica e nem sensível para a TB, o que significa que nem sua presença nem 

sua ausência são suficientes para diagnosticar ou afastar a TB. As razões de chances 

diagnósticas da tosse variaram entre valores de baixa acurácia até mesmo de 

nulidade, independente da duração que era utilizada para categorizar a tosse.  

Desta forma, consideramos que para a tosse crônica ser utilizada de forma 

adequada como parte da avaliação de vigilância para a TB, se justifica a realização 

de levantamentos específicos desta estimativa em cada contexto populacional, para 

que então possa ser incorporada com propriedade. Estes levantamentos são 

imprescindíveis para avaliar o papel da tosse crônica como teste de triagem na 

investigação da tuberculose, dado que as medidas de controle da tuberculose nunca 

serão suficientes se não conseguirmos cortar a cadeia de transmissão precocemente 

através do diagnóstico acurado. 
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9.  APÊNDICES 

APÊNDICE 1 – Estratégias de seleção dos descritores utilizados para a busca 

em bases de dados eletrônicas 

 

MEDLINE 

 

Ordem de 

Pesquisa 
Detalhes da Pesquisa 

Quantidade 

de resultados 

1 "tuberculosi"[All Fields] OR "tuberculosis"[MeSH 

Terms] OR "tuberculosis"[All Fields] OR 

"tuberculoses"[All Fields] OR "tuberculosis s"[All 

Fields] 

263.202 

2 "signs and symptoms, respiratory"[MeSH Terms] 

OR ("signs"[All Fields] AND "symptoms"[All Fields] 

AND "respiratory"[All Fields]) OR "respiratory signs 

and symptoms"[All Fields] OR ("respiratory"[All 

Fields] AND "symptoms"[All Fields]) OR "respiratory 

symptoms"[All Fields] 

204.657 

3 "cough"[MeSH Terms] OR "cough"[All Fields] OR 

"coughing"[All Fields] OR "coughs"[All Fields] OR 

"coughed"[All Fields] 

61.783 

4 ("tuberculosi"[All Fields] OR "tuberculosis"[MeSH 

Terms] OR "tuberculosis"[All Fields] OR 

"tuberculoses"[All Fields] OR "tuberculosis s"[All 

Fields]) AND ("signs and symptoms, 

respiratory"[MeSH Terms] OR ("signs"[All Fields] 

AND "symptoms"[All Fields] AND "respiratory"[All 

Fields]) OR "respiratory signs and symptoms"[All 

Fields] OR ("respiratory"[All Fields] AND 

"symptoms"[All Fields]) OR "respiratory 

1.019 
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symptoms"[All Fields]) AND ("cough"[MeSH Terms] 

OR "cough"[All Fields] OR "coughing"[All Fields] OR 

"coughs"[All Fields] OR "coughed"[All Fields]) 

EMBASE 

 

Ordem de 

Pesquisa 
Detalhes da Pesquisa 

Quantidade 

de 

resultados 

1 'human'/exp 22.428.466 

2 'chronic cough'/exp OR 'chronic cough' OR 'respiratory 

symptom'/exp 

8.204 

3 'tuberculosis'/exp 297.645 

4 'human'/exp AND ('chronic cough'/exp OR 'chronic 

cough' OR 'respiratory symptom'/exp) AND 

'tuberculosis'/exp 

602 

 

SCOPUS 

 

Ordem 

de 

Pesquis

a 

Detalhes da Pesquisa 

Quantidade 

de 

resultados 

1 'human'/exp  609.622 

2 chronic  AND cough'/exp  1.210 

3 respiratory  AND symptom'/exp  9.875 

4 ( 'chronic  AND cough'/exp )  OR  ( 'respiratory  AND 

symptom'/exp )  

10.637 

5  tuberculosis'/exp  12.055 

6 ( 'human'/exp )  AND  ( ( 'chronic  AND cough'/exp )  OR  

( 'respiratory  AND symptom'/exp ) )  AND  ( 

'tuberculosis'/exp )  

774 
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APÊNDICE 2 – Questões norteadoras para avaliação dos artigos de acordo com o instrumento “QUADAS-2” 

Quadro – Respostas às questões norteadoras para avaliação de risco de viés e aplicabilidade, de acordo com o instrumento “QUADAS-2” 
 

Estudos 

Seleção dos Pacientes Teste Índice Padrão de Referência Fluxo 

Amostrage

m 

consecutiv

a ou 

aleatória? 

Caso-

Contro

le foi 

evitado

? 

O estudo 

evitou 

exclusões 

inapropriada

s? 

Os 

resultado

s da 

tosse 

foram 

avaliados 

sem 

saber os 

resultado

s do 

teste de 

referênci

a? 

A definição 

de tosse 

crônica foi 

pré-

especificad

a? 

O teste de 

referência 

provavelment

e 

diagnosticou 

adequadame

nte os casos 

de 

tuberculose? 

Os 

resultad

os do 

teste de 

referênci

a foram 

avaliado

s sem 

saber os 

resultad

os do 

teste 

index? 

Houve 

um 

intervalo 

apropria

do entre 

teste 

índice e 

o teste 

de 

referênci

a? 

Todos os 

paciente

s fizeram 

o teste 

referênci

a? 

Todos os 

paciente

s fizeram 

O mesmo 

teste 

referênci

a? 

Todos 

os 

pacient

es 

foram 

incluído

s na 

análise

? 

Aguirre 2017 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Incerto Incerto Sim Sim Não 

Ahmad 2019 Incerto Sim Sim Sim Sim Sim Não Incerto Sim Sim Sim 

Aluoch 1985 Não Sim Não Sim Sim Sim Não Não Não Sim Não 

Aluoch 1987 Não Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não Sim Não 

Alvi 1998 Sim Sim Sim Sim Sim Incerto Não Incerto Não Sim Não 

Amenuvegbe 2016 Não Sim Incerto Sim Sim Incerto Não Incerto Não Sim Não 

Ayles 2009 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Incerto Incerto Sim Sim Não 
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Quadro – Respostas às questões norteadoras para avaliação de risco de viés e aplicabilidade, de acordo com o instrumento “QUADAS-2” (Continuação) 
 

Estudos 

Seleção dos Pacientes Teste Índice Padrão de Referência Fluxo 

Amostrage
m 

consecutiv
a ou 

aleatória? 

Caso-
Control

e foi 
evitado

? 

O estudo 
evitou 

exclusões 
inapropriada

s? 

Os 
resultado

s da 
tosse 
foram 

avaliados 
sem 

saber os 
resultado
s do teste 

de 
referência

? 

A definição 
de tosse 

crônica foi 
pré-

especificad
a? 

O teste de 
referência 

provavelment
e 

diagnosticou 
adequadamen

te os casos 
de 

tuberculose? 

Os 
resultado

s do 
teste de 
referênci
a foram 
avaliado

s sem 
saber os 
resultado

s do 
teste 

index? 

Houve um 
intervalo 
apropriad

o entre 
teste 

índice e o 
teste de 

referência
? 

Todos os 
pacientes 
fizeram o 

teste 
referência

? 

Todos os 
pacientes 
fizeram O 
mesmo 

teste 
referência

? 

Todos 
os 

paciente
s foram 
incluído

s na 
análise? 

Banda 2009 Sim Sim Incerto Sim Sim Incerto Não Incerto Não Não Não 

Bastos 2007 Não Sim Não Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Não 

Belizario 2014 Incerto Sim Incerto Incerto Sim Sim Não Incerto Não Sim Não 

Cain 2010 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim 

Castro 2011 Incerto Sim Incerto Sim Sim Incerto Incerto Sim Sim Incerto Não 

Chadha 2019 Sim Sim Incerto Sim Sim Sim Sim Incerto Não Incerto Não 

Claassens 
2017 

Sim Sim Incerto Sim Sim Sim Sim Incerto Não Sim Não 
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Quadro – Respostas às questões norteadoras para avaliação de risco de viés e aplicabilidade, de acordo com o instrumento “QUADAS-2” (Continuação) 
 

Estudos 

Seleção dos Pacientes Teste Índice Padrão de Referência Fluxo 

Amostrag
em 

consecuti
va ou 

aleatória? 

Caso-
Contro
le foi 

evitad
o? 

O estudo 
evitou 

exclusões 
inapropriad

as? 

Os 
resultado

s da 
tosse 
foram 

avaliado
s sem 

saber os 
resultado

s do 
teste de 
referênci

a? 

A definição 
de tosse 

crônica foi 
pré-

especificad
a? 

O teste de 
referência 

provavelmen
te 

diagnosticou 
adequadame
nte os casos 

de 
tuberculose? 

Os 
resultad

os do 
teste de 
referênci
a foram 
avaliado

s sem 
saber os 
resultad

os do 
teste 

index? 

Houve 
um 

intervalo 
apropria
do entre 

teste 
índice e 
o teste 

de 
referênci

a? 

Todos os 
paciente
s fizeram 

o teste 
referênci

a? 

Todos os 
paciente
s fizeram 

O 
mesmo 

teste 
referênci

a? 

Todos 
os 

pacient
es 

foram 
incluído

s na 
análise

? 

Creswell 2014 Não Sim Incerto Sim Sim Sim Não Incerto Não Sim Não 

Cruz-Hervert 2012 Não Sim Não Sim Sim Incerto Não Não Sim Não Não 

Davis 2010 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não Não Não 

de Alcântara 2012 Incerto Sim Incerto Sim Sim Incerto Não Incerto Sim Incerto Não 

Del Portillo-Mustieles 
2013 

Não Sim Não Sim Sim Incerto Não Incerto Não Não Não 
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Quadro – Respostas às questões norteadoras para avaliação de risco de viés e aplicabilidade, de acordo com o instrumento “QUADAS-2” (Continuação) 
 

Estudos 

Seleção dos Pacientes Teste Índice Padrão de Referência Fluxo 

Amostrag
em 

consecuti
va ou 

aleatória? 

Caso-
Contro
le foi 

evitad
o? 

O estudo 
evitou 

exclusões 
inapropriada

s? 

Os 
resultado

s da 
tosse 
foram 

avaliado
s sem 

saber os 
resultado

s do 
teste de 
referênci

a? 

A definição 
de tosse 

crônica foi 
pré-

especificad
a? 

O teste de 
referência 

provavelmen
te 

diagnosticou 
adequadame
nte os casos 

de 
tuberculose? 

Os 
resultad

os do 
teste de 
referênci
a foram 
avaliado

s sem 
saber os 
resultad

os do 
teste 

index? 

Houve 
um 

intervalo 
apropria
do entre 

teste 
índice e 
o teste 

de 
referênci

a? 

Todos os 
paciente
s fizeram 
o teste 

referênci
a? 

Todos os 
paciente
s fizeram 

O 
mesmo 

teste 
referênci

a? 

Todos 
os 

pacient
es 

foram 
incluído

s na 
análise

? 

Eliso 2015 Não Sim Incerto Sim Sim Sim Incerto Incerto Sim Sim Sim 

Enos 2018 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Incerto Não Não Não 

Gebreegziabiher 
2017 

Sim Sim Incerto Sim Sim Sim Incerto Incerto Não Sim Sim 

Griesel 2018 Incerto Sim Sim Sim Não Sim Incerto Sim Sim Sim Sim 

Hoa 2010 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Incerto Não Não Sim 

LaCourse 2016 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Incerto Incerto Sim Sim Sim 

Ngadaya 2009a Não Sim Incerto Sim Sim Sim Incerto Não Sim Sim Sim 
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Quadro – Respostas às questões norteadoras para avaliação de risco de viés e aplicabilidade, de acordo com o instrumento “QUADAS-2” (Continuação) 
 

Estudos 

Seleção dos Pacientes Teste Índice Padrão de Referência Fluxo 

Amostrage
m 

consecutiv
a ou 

aleatória? 

Caso-
Contro
le foi 

evitado
? 

O estudo 
evitou 

exclusões 
inapropriada

s? 

Os 
resultado

s da 
tosse 
foram 

avaliados 
sem 

saber os 
resultado

s do 
teste de 
referênci

a? 

A definição 
de tosse 

crônica foi 
pré-

especificad
a? 

O teste de 
referência 

provavelment
e 

diagnosticou 
adequadame
nte os casos 

de 
tuberculose? 

Os 
resultad

os do 
teste de 
referênci
a foram 
avaliado

s sem 
saber os 
resultad

os do 
teste 

index? 

Houve 
um 

intervalo 
apropria
do entre 

teste 
índice e 
o teste 

de 
referênci

a? 

Todos os 
paciente
s fizeram 
o teste 

referênci
a? 

Todos os 
paciente
s fizeram 
O mesmo 

teste 
referênci

a? 

Todos 
os 

pacient
es 

foram 
incluído

s na 
análise

? 

Ngadaya 2009b Não Sim Incerto Sim Sim Sim Incerto Não Sim Sim Sim 

Nguyen 2020 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Incerto Incerto Não Não Sim 

Qadeer 2016 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Incerto Incerto Não Não Sim 

Rivera 2017 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Incerto Incerto Não Não Sim 

Romero-Sandoval 
2007 

Sim Sim Sim Sim Sim Incerto Incerto Incerto Não Sim Não 

Sanchez-Perez 
1998 

Incerto Sim Incerto Sim Sim Incerto Incerto Não Não Sim Não 
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Quadro – Respostas às questões norteadoras para avaliação de risco de viés e aplicabilidade, de acordo com o instrumento “QUADAS-2” (Continuação) 
 

Estudos 

Seleção dos Pacientes Teste Índice Padrão de Referência Fluxo 

Amostrage
m 

consecutiv
a ou 

aleatória? 

Caso-
Control

e foi 
evitado

? 

O estudo 
evitou 

exclusões 
inapropriada

s? 

Os 
resultado

s da 
tosse 
foram 

avaliados 
sem 

saber os 
resultado

s do 
teste de 
referênci

a? 

A definição 
de tosse 

crônica foi 
pré-

especificad
a? 

O teste de 
referência 

provavelment
e 

diagnosticou 
adequadame
nte os casos 

de 
tuberculose? 

Os 
resultad

os do 
teste de 
referênci
a foram 
avaliado

s sem 
saber os 
resultad

os do 
teste 

index? 

Houve 
um 

intervalo 
apropriad

o entre 
teste 

índice e o 
teste de 
referênci

a? 

Todos os 
pacientes 
fizeram o 

teste 
referênci

a? 

Todos os 
pacientes 
fizeram O 
mesmo 

teste 
referênci

a? 

Todos 
os 

pacient
es 

foram 
incluído

s na 
análise

? 

Sanchez-Perez 
2001 

Não Sim Incerto Sim Sim Incerto Incerto Incerto Não Não Não 

Sekandi 2009 Sim Sim Incerto sim Sim Sim Incerto Incerto Não Sim Não 

Sekandi 2014 Sim Sim Incerto Sim Sim Sim Incerto Incerto Sim Sim Não 

Semunigus 2016 Incerto Sim Incerto Sim Sim Sim Incerto Incerto Sim Sim Sim 

Shrestha 2018 Não Sim Não Sim Sim Incerto Incerto Incerto Incerto Sim Não 

Silva 2014 Não Sim Não Sim Sim Incerto Incerto Incerto Incerto Incerto Sim 

Tadesse 2011 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Incerto Incerto Não Sim Não 
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Quadro – Respostas às questões norteadoras para avaliação de risco de viés e aplicabilidade, de acordo com o instrumento “QUADAS-2” (Continuação) 
 

Estudos 

Seleção dos Pacientes Teste Índice Padrão de Referência Fluxo 

Amostrage
m 

consecutiv
a ou 

aleatória? 

Caso-
Control

e foi 
evitado

? 

O estudo 
evitou 

exclusões 
inapropriada

s? 

Os 
resultado

s da 
tosse 
foram 

avaliados 
sem 

saber os 
resultado

s do 
teste de 
referênci

a? 

A definição 
de tosse 

crônica foi 
pré-

especificad
a? 

O teste de 
referência 

provavelment
e 

diagnosticou 
adequadame
nte os casos 

de 
tuberculose? 

Os 
resultad

os do 
teste de 
referênci
a foram 
avaliado

s sem 
saber os 
resultad

os do 
teste 

index? 

Houve 
um 

intervalo 
apropriad

o entre 
teste 

índice e o 
teste de 
referênci

a? 

Todos os 
pacientes 
fizeram o 

teste 
referênci

a? 

Todos os 
pacientes 
fizeram O 
mesmo 

teste 
referênci

a? 

Todos 
os 

pacient
es 

foram 
incluído

s na 
análise

? 

Thomas 2008 Não Sim Incerto Sim Sim Sim Incerto Incerto Sim Sim Sim 

Velasco Baca 
2019 

Não Não Não Sim Sim Incerto Não Incerto Não Sim Não 

Wang 2014 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Incerto Incerto Sim Sim Sim 

Wei 2014 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Incerto Incerto Sim Sim Sim 

Zuluaga 1992 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Incerto Incerto Não Sim Sim 
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APÊNDICE 3 – Características dos estudos selecionados para a revisão 

Quadro – Características gerais dos estudos selecionados para a revisão 
 

Referência 
Ano de 
Início 

Desenho do 
Estudo 

Ordem de 
Coleta 

País População Amostragem 

Mínimo de 
dias para 

ser 
considerado 

tosse 
crônica 

Teste 
Referência 

N 

Aguirre 2017 2012 Transversal Prospectiva Paraguai 
Crianças e 
Adultos 

Probabilística ou 
consecutiva 

21 Cultura 24.352 

Ahmad 2019 2008 Transversal Prospectiva 
Filipinas, 
Tanzânia 

Adultos Incerto 14 Cultura 406 

Aluoch 1985 1979 Intervencionista Prospectiva Quênia 
Crianças e 
Adultos 

Não 
Probabilística 

30 
Combinação de 
Métodos 

87.845 

Aluoch 1987 1982 Intervencionista Prospectiva Quênia 
Crianças e 
Adultos 

Não 
probabilística 

31 Baciloscopia 382 

Alvi 1998 1996 Transversal Prospectiva Paquistão 
Crianças e 
Adultos 

Probabilística ou 
consecutiva 

22 Baciloscopia 1.077 

Amenuvegbe 
2016 

2012 Transversal Retrospectiva Gana 
Crianças e 
Adultos 

Não 
probabilística 

14 Baciloscopia 3.987 

Ayles 2009 2005 Transversal Prospectiva Zâmbia Adultos 
Probabilística ou 
consecutiva 

21 Cultura 8.267 

Banda 2009 2005 Transversal Prospectiva Malawi 
Adultos 
Privados de 
Liberdade 

Probabilística ou 
consecutiva 

7 Baciloscopia 164 

Bastos 2007 2003 Transversal Prospectiva Brasil Adultos 
Não 
probabilística 

8 Cultura 7.174 

Belizario 
2014 

2011 Transversal Prospectiva Filipinas 
Crianças e 
Adultos 

Incerto 14 Baciloscopia 836 

 
 



84 
 

 
Quadro – Características gerais dos estudos selecionados para a revisão (Continuação) 
 

Referência 
Ano de 
Início 

Desenho do 
Estudo 

Ordem de 
Coleta 

País População Amostragem 

Mínimo de 
dias para 

ser 
considerado 

tosse 
crônica 

Teste 
Referência 

N 

Cain 2010 2006 Transversal Prospectiva 
Cambodia, 
Tailandia, 
Vietnam 

Crianças e 
Adultos 

Probabilística ou 
consecutiva 

14 Cultura 1.768 

Claassens 2017 2010 Transversal Prospectiva 
África do Sul, 
Zâmbia 

Adultos 
Probabilística ou 
consecutiva 

14 Cultura 90.601 

Creswell 2014 2012 Transversal Retrospectiva Paquistão 
Crianças e 
Adultos 

Não 
probabilística 

14 Baciloscopia 529.447 

Cruz-Hervert 2012 1995 Longitudinal Retrospectiva Mexico Adultos 
Não 
probabilística 

15 
Combinação 
de Métodos 

12.252 

Davis 2010 2007 Transversal Prospectiva Uganda 

Adultos HIV+, 
com 
Baciloscopia 
Negativa 

Probabilística ou 
consecutiva 

14 
Combinação 
de Métodos 

202 

de Alcântara 2012 2008 Transversal Prospectiva Brasil Adultos 
Não 
probabilística 

14 
Combinação 
de Métodos 

233 

Del Portillo-
Mustieles 2013 

2012 Transversal Prospectiva Mexico Adultos 
Não 
probabilística 

14 Baciloscopia 122 

Eliso 2015 2011 Transversal Prospectiva Quênia 
Crianças e 
Adultos 

Não 
probabilística 

14 Baciloscopia 461 

Enos 2018 2015 Transversal Prospectiva Quênia Adultos 
Probabilística ou 
consecutiva 

15 
Combinação 
de Métodos 

63.050 

Gebreegziabiher 
2017 

2014 Transversal Prospectiva Etiópia 
Gestantes e 
Mães 

Probabilística ou 
consecutiva 

14 Cultura 9.600 
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Quadro – Características gerais dos estudos selecionados para a revisão (Continuação) 
 

Referência 
Ano de 
Início 

Desenho do 
Estudo 

Ordem de 
Coleta 

País População Amostragem 

Mínimo de 
dias para ser 
considerado 
tosse crônica 

Teste 
Referência 

N 

Griesel 2018 2011 Longitudinal Prospectiva África do Sul Adultos Incerto 14 Cultura 484 

Hoa 2010 2006 Transversal Prospectiva Vietnam Adultos 
Probabilística ou 
consecutiva 

15 
Combinação de 
Métodos 

94.179 

LaCourse 
2016 

2013 Transversal Prospectiva Quênia 
Gestantes 
HIV+ 

Probabilística ou 
consecutiva 

15 Cultura 388 

Ngadaya 
2009a 

2007 Transversal Prospectiva Tanzânia 
Crianças e 
Adultos 

Não 
probabilística 

14 Baciloscopia 2.214 

Ngadaya 
2009b 

2007 Transversal Prospectiva Tanzânia 
Gestantes e 
Mães 

Não 
probabilística 

14 Baciloscopia 749 

Nguyen 2020 2017 Transversal Prospectiva Vietnam Adultos 
Probabilística ou 
consecutiva 

15 
Combinação de 
Métodos 

61.763 

Qadeer 2016 2010 Transversal Prospectiva Paquistão Adultos 
Probabilística ou 
consecutiva 

15 Baciloscopia 105.913 

Rivera 2017 2014 Transversal Retrospectiva Haiti 
Crianças e 
Adultos 

Probabilística ou 
consecutiva 

14 
Combinação de 
Métodos 

104.097 

Romero-
Sandoval 
2007 

2001 Transversal Prospectiva Equador 
Crianças e 
Adultos 

Probabilística ou 
consecutiva 

16 Baciloscopia 653 

Sanchez-
Perez 1998 

1994 Transversal Prospectiva Mexico Adultos Incerto 16 Baciloscopia 221 

Sekandi 2014 2008 Transversal Prospectiva Uganda Adultos 
Probabilística ou 
consecutiva 

14 
Combinação de 
Métodos 

5.102 
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Quadro – Características gerais dos estudos selecionados para a revisão (Continuação) 
 

Referência 
Ano 
de 

Início 

Desenho do 
Estudo 

Ordem de 
Coleta 

País População Amostragem 

Mínimo de 
dias para ser 
considerado 
tosse crônica 

Teste 
Referência 

N 

Sekandi 2009 2005 Transversal Prospectiva Uganda Adultos 
Probabilística ou 
consecutiva 

14 Baciloscopia 930 

Semunigus 2016 2014 Transversal Prospectiva Etiópia Adultos Incerto 14 Baciloscopia 351 

Shrestha 2018 2014 Transversal Prospectiva Nepal 
Profissionais 
de Saúde 

Não 
probabilística 

14 
Combinação de 
Métodos 

560 

Silva 2014 2009 Transversal Prospectiva Brasil Adultos 
Não 
probabilística 

14 
Combinação de 
Métodos 

31.267 

Sánchez-Pérez 
2001 

1998 Transversal Prospectiva Mexico Adultos 
Não 
probabilística 

15 
Combinação de 
Métodos 

11.274 

Tadesse 2011 2010 Transversal Prospectiva Etiópia Adultos 
Probabilística ou 
consecutiva 

15 Baciloscopia 23.690 

Thomas 2008 2005 Transversal Prospectiva Índia Adultos 
Não 
probabilística 

14 Baciloscopia 69.209 

Velasco Baca 
2019 

2016 Transversal Prospectiva Mexico Adultos 
Não 
probabilística 

15 Baciloscopia 85 

Wang 2014 2010 Transversal Prospectiva China Adultos 
Probabilística ou 
consecutiva 

15 
Combinação de 
Métodos 

252.940 

Wei 2014 2010 Transversal Prospectiva China Adultos 
Probabilística ou 
consecutiva 

14 
Combinação de 
Métodos 

54.279 

Zuluaga 1992 1988 Transversal Prospectiva Colômbia Adultos 
Probabilística ou 
consecutiva 

14 Baciloscopia 3.731 
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APÊNDICE 4 – Relação da acurácia da tosse crônica, utilizando o espaço ROC, considerando os estudos com baixo risco 

de viés 

Figura – Gráfico de dispersão dos estudos de referência que possuíam baixo risco de viés, considerando a proporção de verdadeiros positivos 
(ou seja, a sensibilidade) (eixo y), a proporção de falsos positivos (ou seja, 1- especificidade) (eixo x), categorizados pela duração da tosse 
crônica, comparados com a linha de isodesempenho. 

 


