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para lesões precursoras e invasão. A persistência de tipos de HPV
oncogênicos é necessária para a progressão e invasão. A infecção
pelo HPV é frequentemente, mas não necessariamente, associada
com anormalidades citológicas e histológicas. Figura adaptada de
Moscicki et al.
Fluxograma do processo de seleção dos estudos da revisão da
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de estratégias de rastreamento do câncer do colo do útero.
Proporções de estudos incluídos na revisão sistemática de
avaliações econômicas de estratégias de rastreamento do câncer
do colo do útero, usando um modelo do tipo Markov, que
relataram adequadamente cada item do questionário de qualidade
(n = 38).
Diagrama do modelo de decisão do tipo Markov proposto para
simular o rastreamento do câncer de colo do útero no Brasil.
HPV: papilomavirus humano; HP-16,18: HPV de tipo 16 e/ou 18;
HPV HR-outros: HPV de tipos de alto risco diferente de 16 e 18;
NIC: Neoplasia intraepitelial cervical; NIC I: NIC de grau 1; NIC
II/III: NIC de graus 2 ou 3; Câncer Micro: câncer microinvasivo;
Câncer Inv: câncer invasivo.
Diagrama do modelo de decisão do tipo Markov proposto para
simular o rastreamento do câncer de colo do útero no Brasil
detalhado. HPV: papilomavirus humano; HP-16,18: HPV de tipo
16 e/ou 18; HPV HR-outros: HPV de tipos de alto risco diferente
de 16 e 18; NIC: Neoplasia intraepitelial cervical; NIC I: NIC de
grau 1; NIC II/III: NIC de graus 2 ou 3; Câncer Micro: câncer
microinvasivo; Câncer Inv: câncer invasivo; Det. e Trat:
detectado e tratado.
Árvore de decisão para o exame citológico que auxilia a
contabilização da quantidade de casos detectados e os custos
associados necessários para a simulação do o rastreamento do
câncer de colo do útero no Brasil.
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Figura 4.3.1.4 - Árvore de decisão para o exame de confirmação diagnóstica
(colpos copia e biópsia) que auxilia a contabilização da
quantidade de casos detectados e os custos associados necessários
para a simulação do o rastreamento do câncer de colo do útero no
Brasil.
Figura 4.3.1.5 - Árvore de decisão para o exame de detecção do DNA do HPV
(Teste HPV
Figura 4.3.1.6 - Matriz com as probabilidade de transição do o modelo de decisão
do tipo Markov proposto para simular o rastreamento do câncer
de colo do útero no Brasil.
Figura 4.3.1.7 - Representação gráfica do processo da estratégia indicada para o
teste de detecção do DNA do HPV com os valores obtidos pelo
estudo. Fonte: Martins, 2016 163.
Figura 4.3.4.1 - Gráfico da prevalência da neoplasia intraepitelial cervical de grau
1 antes (linha tracejada) e depois da interpolação (linha contínua).
Fonte: HISTOCOLO, 2012.
Figura 4.3.4.2 - Gráfico da prevalência da neoplasia intraepitelial cervical de
graus 2 ou 3 antes (linha tracejada) e depois da interpolação (linha
contínua). Fonte: HISTOCOLO, 2012.
Figura 4.3.4.3 - Gráfico das probabilidades de transição antes de serem calibradas.
NIC: neoplasia intraepitelial cervical, S: suscetível, CA-M: câncer
microinvasivo, CA-I: câncer invasivo.
Figura 4.3.4.4 - Gráfico das probabilidades de transição depois de serem
calibradas. NIC: neoplasia intraepitelial cervical, S: suscetível,
CA-M: câncer microinvasivo, CA-I: câncer invasivo.
Figura 4.3.4.5 - Gráfico da prevalência de neoplasia intraepitelial cervical de grau
I antes e depois da calibração do modelo e a curva utilizada para o
ajuste (caso base).
Figura 4.3.4.6 - Gráfico da prevalência de neoplasia intraepitelial cervical de
graus 2 ou 3 antes e depois da calibração do modelo e a curva
utilizada para o ajuste (caso base).
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Resumo
Viscondi JYK. Análise de custo-efetividade de estratégias de rastreamento do câncer do colo
do útero no Brasil [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017.
O câncer do colo do útero é o quarto tipo de câncer mais frequente em mulheres em todo
mundo. No Brasil, estima-se que cerca de 16 mil novos casos ocorrem por ano. A redução deste
tipo de câncer ao longo dos anos deve-se ao rastreamento das lesões intraepiteliais cervicais por
meio do exame citológico de Papanicolaou. Em 2014, o Programa Nacional de Imunização
(PNI) introduziu a vacina contra o papilomavírus humano (HPV) como prevenção primária
deste câncer, uma vez que este vírus é uma causa necessária para o surgimento desta
malignidade. A vacinação não substitui o rastreamento, visto que não há proteção contra todos
os tipos de HPV de alto risco e nem imunização de toda a população. A incorporação do
programa de vacinação interfere nos resultados do programa de rastreamento, pois leva a
diminuição dos casos de câncer e lesões precursoras. Desta forma, existe a necessidade de
explorar novas estratégias de rastreamento, considerando também outras tecnologias existentes.
Objetivo: desenvolver um modelo do tipo Markov para realizar uma análise de custo-efetividade
de estratégias de rastreamento do câncer do colo do útero para hipotéticas coortes imunizadas e
não imunizadas contra o vírus do HPV no Brasil na perspectiva do Sistema Único de Saúde
(SUS). Métodos: A primeira parte é a exploração e avaliação qualitativa de estudos de avaliação
econômica sobre estratégias de rastreamento para prevenção do câncer do colo do útero que
utilizaram um modelo do tipo Markov feita por meio de uma revisão sistemática. A reunião das
várias abordagens utilizadas e das principais características destes modelos poderá auxiliar a
construção de um modelo em cenários onde há poucos profissionais capacitados com esta
técnica. Baseando-se nesta revisão e nas consultas a especialistas das áreas de ginecologia,
virologia e epidemiologia, foi desenvolvido um modelo matemático de análise de decisão
estático do tipo Markov que simula a história natural do câncer do colo do útero considerando a
imunização contra o HPV. Este modelo simula o seguimento de uma coorte de mulheres, dos 10
anos até o óbito, cujos parâmetros foram estimados a partir de dados secundários (revisão da
literatura, sistemas de informação em saúde e inquéritos populacionais) nacionais específicos do
rastreamento e calibrados de forma a refletir as condições reais de rastreamento encontradas no
Brasil. Resultados: A revisão dos modelos de Markov para avaliação econômica de estratégias
de rastreamento do câncer do colo do útero mostrou que a declaração do problema e a descrição
das estratégias a serem comparadas foram muito bem relatados. Em contrapartida, os itens de
avaliação da incerteza e consistência do modelo e a consistência precisam melhorar o relato. Os
resultados obtidos por meio da calibração do modelo se mostraram satisfatórios, pois
alcançaram uma boa concordância com os dados empíricos. A análise do caso base sugeriu que
a melhor estratégia foi o Teste HPV-DNA como triagem para o encaminhamento da citologia ou
da colposcopia, com repetição a cada 5 anos, para mulheres entre 30 e 70 anos. Esta estratégia
promove um ganho de 9,5 dias ao longo dos anos e detecta, a cada 100 mil mulheres, 6 casos a
mais de câncer e 16 de NIC II/III. A razão de custo-efetividade incremental (RCEI) foi de
R$16.056,94 por ano de vida ganho, na perspectiva do sistema de saúde. Conclusão: Estudos
futuros devem considerar metodologias que levem em conta a incerteza, a heterogeneidade e a
consistência no modelo de decisão e utilizar diretrizes validadas para o relato do estudo.
Descritores: Avaliação da Tecnologia Biomédica; Análise Custo-Benefício; Avaliação de
Custo-Efetividade; Programas de Rastreamento; Neoplasias do Colo do Útero; Colo do Útero;
Simulação por Computador

Abstract
Viscondi JYK. Cost-effectiveness analysis of cervical cancer screening strategy in Brazil
[Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2017.
Cervical cancer is the fourth most common cancer in women worldwide. In Brazil, it is
estimated that around 16,000 new cases occur per year. The reduction of this type of cancer over
the years owes to cervical intraepithelial lesions screening through pap smears. In 2014, the
National Immunization Program (NIP) introduced a vaccine against human papillomavirus
(HPV) as the primary prevention of this cancer, since this virus is a necessary cause for the
onset of this malignancy. Vaccination does not replace screening because there is no protection
against all types of high risk HPV nor immunization of the entire population. Incorporation of
the vaccination program interferes with the results of the screening program, leading to a
decreased number of cancer cases and precursor lesions. In this way, there is a need to explore
new screening strategies, also considering other existing technologies. Objective: Determining a
Markov based model to perform a cost-effectiveness analysis of cervical cancer screening
strategies for hypothetical immunized and non-immunized cohorts against the HPV in Brazil
from the perspective of the Unified Health System (UHS). Methods: The first part is a
qualitative appraisal and assessment of economic evaluation studies on screening strategies for
cervical cancer prevention using a Markov based model done through a systematic review. The
combination of different approaches and of the main features of these models can be auxiliary in
the construction of a model in scenarios where there are few professionals trained with this
technique. Based on this review and consultations with specialists in the areas of gynecology,
virology and epidemiology, a Markov model for decision analysis was developed, which
simulates the natural history of cervical cancer considering immunization against HPV. This
model simulates the follow-up of a cohort of women, from 10 years-old to death, whose
parameters were estimated from secondary data, particular to screening and calibrated in order
to reflect real screening conditions found in Brazil. Results: A review of Markov models for
economic evaluation of cervical cancer screening strategies showed that the report of the
problem statement and the description of the compared strategies were well conducted. In
contrast, the uncertainties of the model and the consistency were the worst items. The results
obtained by calibration of the model were satisfactory, since a good agreement with empirical
data was achieved. The baseline case analysis suggested that the best strategy was the HPVDNA Test as triage for cytology or colposcopy referral, repeated every 5 years, for women
between 30 and 70 years-old. This strategy promotes a gain of 9.5 days over the years and
detects, every 100,000 women, 6 cases of cancer and 16 of CIN 2/3. The incremental costeffectiveness ratio (ICER) was R$16,056.94 per life years gained from the health system
perspective. Conclusion: Future studies should consider methodologies that take into account
uncertainty, heterogeneity and consistency in the decision model and use validated guidelines
for the study report.
Descriptors: Technology Assessment, Biomedical; Cost-Benefit Analysis; Cost-Effectiveness
Evaluation; Mass Screening; Uterine Cervical Neoplasms; Cervix Uteri; Computer Simulation

1.

1.1.

INTRODUÇÃO

Câncer do colo do útero
O câncer do colo do útero (CCU) é uma doença sabidamente evitável, mas

mundialmente ainda é uma das principais causas de morte de mulheres por câncer 1,
sendo o quarto tipo de câncer mais frequente em mulheres em todo mundo, responsável
pelo óbito de aproximadamente 266 mil mulheres em 2012 2. Cerca de 85% dos
diagnósticos deste câncer ocorrem em países de baixa e média renda, tornando-se a
primeira ou segunda causa de mortalidade por câncer nessas localidades. A Figura 1.1.1
mostra a taxa de mortalidade por CCU por 100 mil habitantes, estimadas para o ano de
2012, segundo países 3.

Figura 1.1.1 - Representação das taxas de mortalidade por câncer do colo do útero por
100 mil mulheres, estimadas para o ano de 2016, segundo países. Fonte: IARC, 2012.

1

No Brasil o CCU, é considerado o segundo tipo de câncer mais incidente e a
segunda causa de morte por câncer em mulheres

4

Estimou-se que 16.340 novos casos

ocorreriam em 2016, com risco de quase 16 casos a cada 100 mil mulheres 4. Segundo
dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), este câncer foi responsável
por 5.727 mortes em 2015 5. A Figura 1.1.2 mostra as taxas brutas de incidência de CCU
por 100 mil habitantes estimadas para o ano de 2016, segundo Unidade da Federação (UF)

do Brasil 4.

Figura 1.1.2 - Representação das taxas brutas de incidência de câncer do colo do útero
por 100 mil mulheres, estimadas para o ano de 2016, segundo Unidade da Federação do
Brasil. Fonte: INCA, 2016.

2

Este tipo de câncer apresenta alto potencial de prevenção e cura quando
diagnosticado precocemente 4. Efetivos programas de rastreamento e tratamento das
lesões precursoras podem contribuir para a redução da incidência e a mortalidade do
CCU 6, como é observado em vários países de alta renda 7. Já nos países de baixa e
média renda, os programas de rastreamento vêm apresentado menores impactos,
principalmente devido à baixa cobertura, aos irregulares acesso ao rastreamento e ao
seguimento das lesões encontradas, à ineficiente performance do teste de rastreamento,
à qualidade inferior do tratamento, à falta de consistência entre as políticas nacionais e à
implementação do controle do câncer 8,9.
A sobrevida em cinco anos para o CCU varia entre 50% e 70% em todo mundo.
No Brasil, a sobrevida foi de cerca de 61% no período de 2005 a 2009 4
Uma vez que o papilomavírus humano (HPV) é considerado uma causa
necessária para o CCU, outra forma de prevenção envolve evitar o contágio por este
vírus e pode ser realizado com medidas de promoção da saúde, educação sexual e a
vacinação contra este vírus 10.
O CCU é motivo de grande impacto social, pois atinge mulheres em idade
crítica para a sociedade, ou seja, quando estão criando os filhos e/ou atingem o auge da
carreira profissional 1,11. Em geral, a incidência deste câncer ocorre a partir dos 30 anos
e aumenta gradativamente, atingindo o pico entre as idades 50 e 60 anos 4.

1.2.

Papilomavírus humano (HPV)
Desde a década de 90

12

, estudos mostram que o HPV é apontado como causa

necessária do CCU, porém não suficiente para o surgimento da neoplasia. Além de ser
3

necessário a persistência da infecção 13, fatores como início precoce da atividade sexual,
promiscuidade do parceiro, sexo anal, múltiplos parceiros

12,13

, história de tabagismo,

uso de contraceptivos orais a longo prazo, multiparidade, provável inflamação crônica
14

, imunossupressão, precocidade da idade materna no primeiro parto, co-infecção por

Chlamydia trachomatis ou vírus Herpes simplex e fatores relacionados à dieta

15

contribuem para a progressão da infecção por HPV para o CCU ou em suas formas
precoces, porém os mecanismos não são claros. Outro fator importante é a idade, pois
em mulheres com menos de 30 anos, geralmente a infecção regride espontaneamente e
acima desta idade, frequentemente persiste

13

. A transmissão do HPV se dá

principalmente por via sexual e cerca de 75% dos indivíduos que têm relações sexuais
tornam-se infectados em algum momento da vida 16.
Existem mais de 100 genótipos de HPV, os chamados de alto risco estão
associados a neoplasias malignas do trato genital e não genital, denominados por 16, 18,
31, 35, 39, 41, 45, 51, 56, 66, 68, 69, 73 e 82; os chamados de baixo risco estão
associados a verrugas genitais e cutâneas, denominados por 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61,
70, 72, 81 e CPG6108 17. Estudos indicam que 70% dos casos de CCU estão associados
aos tipos 16 e 18, enquanto que 90% das lesões anogenitais estão associados aos tipos 6
e 11 18. Uma meta-análise, publicada em 2011 16, mostrou que a prevalência de HPV de
alto risco no mundo variou de 1,6% a 41,9%, sendo maior na África e na América
Latina em comparação à América do Norte, Ásia e Europa. Uma revisão sistemática,
publicada em 2007 19, informou a prevalência dos principais tipos de HPV de alto risco
no Brasil, em que 53,2% para o tipo 16 e 15,8% para o tipo 18. As prevalências
geralmente são maiores para as regiões com menor renda e menor acesso a serviços de
saúde. A maioria das infecções são assintomáticas e pelo menos 80% das lesões são

4

autorresolutivas, mas as persistentes podem evoluir para o câncer

20

. A infecção por

HPV também pode causar outras malignidades, como câncer de orofaringe, ânus, pênis,
vulva e vagina 8.

1.3.

História natural da doença: carcinogênese
As principais etapas da história natural da carcinogênese do colo do útero são:

infecção por HPV, persistência do HPV ao longo de um certo período, progressão de
lesões precursoras e invasão (Figura 1.3.1) 21,22.
A Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC) é a fase pré-invasiva do CCU e foi
dividida histologicamente em três graus por Richart em 1967 23,24:
 NIC I, designada para atipias celulares localizadas no terço inferior do epitélio
escamoso, correspondendo à displasia leve;
 NIC II, para atipias celulares localizadas nos dois terços inferiores do epitélio
escamoso, equivalente à displasia moderada; e
 NIC III, em que as atipias celulares ocupam mais de 2 terços ou toda a
espessura do epitélio escamoso, representando uma displasia acentuada ou um
carcinoma em situ.

5

Figura 1.3.1 - As principais etapas da história natural da carcinogênese do colo do
útero: infecção pelo papilomavírus humano (HPV), progressão para lesões precursoras e
invasão. A persistência de tipos de HPV oncogênicos é necessária para a progressão e
invasão. A infecção pelo HPV é frequentemente, mas não necessariamente, associada
com anormalidades citológicas e histológicas 21. Figura adaptada de Moscicki et al. 22.

1.4.

Prevenção primária: vacina contra HPV
A vacina contra tipos específicos de HPV é uma medida de prevenção primária

e profilática do CCU e está disponível mundialmente
vacinas

disponíveis:

a

bivalente

(Cervarix),

25

. No mercado, existem três

produzida

pelo

laboratório

GlaxoSmithKline, que previne infecções pelos tipos 16 e 18 e teve seu registro na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em 2008; a quadrivalente
(Gardasil), produzida pelo laboratório Merck Sharp & Dohme, que previne também
infecções pelos tipos 6 e 11 e teve seu registro na ANVISA em 2006

17

; e a

nonavalente (Gardasil-9), também produzida pelo grupo Merck, previne, além dos
tipos 6, 11, 16 e 18, também contra as infecções pelos tipos de alto risco 31, 33, 45, 52 e
58 26. A escolha para elaborar formas de imunização para esses tipos de HPV se deve ao

6

fato deles serem os mais associados ao desenvolvimento de lesões pré-malignas e
malignas 11.
A vacina quadrivalente foi introduzida no Programa Nacional de Imunização
(PNI) em março de 2014 10 e é ofertada nas unidades básicas de saúde e foi inicialmente
ofertada também em escolas públicas e privadas, pois a população alvo são adolescentes
do sexo feminino

27

. No ano de 2014, vacinou-se meninas de 11 a 13 anos, enquanto

que, em 2015 enquanto foram as de 9 a 11 anos. 27. A meta inicial era vacinar pelo menos
80% do grupo alvo a cada ano, assim, ao atingir altas coberturas vacinais, obter a
“imunidade de rebanho”

27

. A partir de 2017, a vacina passou a ser ofertada também

para os meninos. Hoje o público-alvo são meninas de 11 a 13 anos idade e meninos de 9
a 14 anos de idade. A rotina vacinal deve ser de duas doses com um intervalo de seis
meses

entre

as

aplicações.

Esta

vacina

é

segura

e

eficaz

26

(18,25,

WhoHPVvacina2017), e além do CCU nas mulheres, também previne contra os
cânceres de pênis, orofaringe e ânus e contra mais de 98% das verrugas genitais

29

(MS,2017).
Inicialmente adotou-se o esquema vacinal estendido com administração de 3
doses, onde a segunda dose seria aplicada após 6 meses da primeira e a terceira dose
após 5 anos, seguindo a recomendação do Grupo Técnico Assessor de Imunizações da
Organização Pan-Americana de Saúde (TAG/OPAS)

27

. Mas, em 20 de outubro de

2015, foi publicada a nota informativa, pela Coordenação-Geral do PNI

30

,

comunicando a mudança no esquema da administração da vacina. Uma vez que estudos
mais recentes 31–33 mostraram que o esquema vacinal com duas doses apresenta resposta
de anticorpos em meninas de 9 a 14 anos não inferior quando comparada à resposta

7

imune de mulheres de 15 a 25 anos que receberam 3 doses, concluindo-se a não
necessidade da administração da terceira dose.
Análises mostraram que a incorporação da vacina no programa de rastreamento
pode ser custo-efetiva

11,34,35

, causando um grande impacto em países com recursos

limitados 11. Porém, para alcançar a efetividade na prevenção do CCU é necessário que
os programas de rastreamento e de vacinação sejam muito bem conduzidos 36.

1.5.

Prevenção secundária: rastreamento do câncer do colo do útero
A partir dos anos 1940 surgiram as primeiras iniciativas do controle do câncer

no Brasil e, ao longo dos anos, vários projetos se empenharam nesse manejo. Com a
criação do Programa Viva Mulher, em 1996, o problema passou a ser prioridade na
Política Nacional de Atenção Oncológica e no Pacto pela Saúde

37

. Em 1998, o

Ministério da Saúde (MS) instituiu o Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo
do Útero (PNCCCU), hoje coordenado pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA) 38. No
ano seguinte, foi criado o Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero
(SISCOLO), a fim de monitorar o processo de rastreamento, o diagnóstico, o tratamento
e a qualidade dos exames realizados na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) 39. Em
2011, o governo reafirmou a relevância com o Plano Nacional de Fortalecimento da
Rede de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer do Colo do Útero e de Mama,
com a pretensão de fortalecer a gestão, o monitoramento e a avaliação do PNCCCU,
qualificar as equipes de atenção básica para o rastreamento, garantir a confirmação
diagnóstica e do tratamento das lesões precursoras e controlar a qualidade dos exames

8

citopatológicos

40

. Para este último, em 2012, foi elaborado o Manual de Gestão da

Qualidade para Laboratório de Citopatologia 37.
O rastreamento do CCU se baseia na história natural da doença, uma vez que as
lesões precursoras podem ser detectadas e tratadas adequadamente, impedindo a
progressão para um estádio invasor

38

. A morbimortalidade e a incidência deste câncer

tiveram reduções expressivas nos países que implantaram um programa de rastreamento
citológico de base populacional muito bem organizado 1. A Organização Mundial da
Saúde (OMS) recomenda uma cobertura mínima de 80% para população alvo do
rastreamento, juntamente com a garantia de tratamento dos casos alterados. Desta forma
é possível diminuir a incidência de câncer invasivo de 60% a 90%, em média 41.
Inúmeros estudos mostram que, principalmente devido ao rastreamento do colo
do útero, há uma tendência de redução da mortalidade por esse câncer no Brasil,
sobretudo nas capitais

38,42

. O rastreamento é uma atividade de saúde pública de

prevenção secundária para detectar uma certa doença entre indivíduos supostamente
saudáveis a priori. Um programa de rastreamento objetiva distinguir aqueles indivíduos
que poderiam tornar-se pacientes, por estarem em maior risco, da maioria que está em
menor risco 14.
O exame mais usual para o rastreamento do câncer CCU é o citopatológico
cérvico-vaginal convencional, também conhecido como Papanicolaou convencional
(PAP), que consiste na fixação da amostra contida na escova cito-brush para a lâmina 24.
No teste citopatológico cérvico-vaginal em meio líquido (LBC, do inglês liquid basedcytology), a escova com o material colhido é transferido para um frasco contendo um
líquido fixador, depois a amostra é processada em laboratório e fixada na lâmina 38. Esta

9

técnica fornece resultados mais satisfatórios em comparação ao teste convencional, pois
produz um percentual menor de falso-negativos 24.
A estratégia de rastreamento recomendada no Brasil é a realização do exame
citológico convencional, na população feminina com 25 a 64 anos de idade com
repetição do exame a cada 3 anos após 2 exames anuais consecutivos negativos. Esta
estratégia foi adotada pelo MS desde 1988, baseando-se nas indicações da OMS

38

.

Infelizmente o impacto ainda é menor do que o esperado sobre a incidência e a
morbimortalidade de CCU, face aos investimentos, pois frequentemente as
recomendações não são seguidas: existem mulheres de maior risco com acesso
inadequado e de menor risco realizando exames em excesso 17.
Os métodos moleculares são considerados diretos, pois detectam a presença do
genoma do HPV ou de seus transcritos a partir do esfregaço cérvico-vaginal 43. Estudos
de ensaios clínicos randomizados indicam que os testes de HPV-DNA são mais
sensíveis, em comparação aos citológicos, para a detecção de uma NIC

14

. Uma

vantagem desta tecnologia é que ela permite que o intervalo de rastreamento seja
ampliado de 5 a 10 anos 44. Outra vantagem é que existe a possibilidade da autocoleta,
facilitando o acesso de mulheres resistentes à coleta por profissional de saúde ou com
dificuldades geográficas

38

. A sua desvantagem está em apresentar uma menor

especificidade, pois não permite distinguir entre infecções transientes e persistentes

45

,

além de aumentar complexidade e custos nos programas de rastreamento de CCU já
existente 44.
Existe uma grande variedade de testes para a detecção do DNA do HPV, sendo
os principais: hibridização com amplificação do sinal (e.g., hibridização in situ, Captura
Híbrida (CH-DNA), Captura Híbrida versão 2 (HC2)) e os de amplificação do genoma
10

utilizando a reação em cadeia da polimerase (PCR, do inglês Polymerase Chain
Reaction) 14. O primeiro não permite determinar o tipo específico de HPV, fazendo com
que ele seja menos sensível que o PCR 46. Já este permite a detecção de pelo menos 10
tipos de HPV (HPV-DNA) e pode ser dos tipos 46:
 Específico: o qual amplifica um único tipo de HPV;
 Genérico: o qual amplifica um grande espectro de tipos de HPV; e
 Tempo real (PCR-RT): o qual detecta constantemente o sinal fluorescente de
uma ou mais reações ao longo dos ciclos de amplificação.

1.6.

Avaliação econômica em saúde
O surgimento de novas tecnologias vem impulsionando o aumento dos gastos

em saúde, pois, apesar de mais efetivas, na maioria das vezes são mais custosas

47

.O

crescimento dos gastos em saúde pressiona os orçamentos públicos, levando à
necessidade de alocação de recursos mais eficiente e a realização da melhor escolha
dentre as tecnologias disponíveis gerando maiores ganhos em saúde 48.
A Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) pode contribuir para uma maior
eficiência na alocação dos recursos, maior sustentabilidade financeira do sistema de
saúde e para a geração de equidade e acesso aos serviços de saúde

49

. A ATS tem

ganhado espaço enquanto prática científica e vem influenciando gestores em saúde,
enquanto política de saúde

49

. A criação de organizações e agências de ATS tem sido

uma estratégia de institucionalização que busca enfrentar o desafio de torná-la uma
política de saúde efetiva 49. A participação da ATS nas decisões sobre financiamento de

11

novas tecnologias pelos sistemas de saúde é crescente e a sua visibilidade enquanto
produção de conhecimento e política de saúde está disseminada pela Europa, América
do Norte e Austrália, enquanto que nos países em desenvolvimento ainda está em fase
de difusão

49

. No Brasil, o processo de institucionalização da ATS enquanto política de

saúde ainda é recente. A publicação da Política Nacional de Gestão de Tecnologia em
Saúde (PNGTS) em 2010 e a criação da Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no SUS (CONITEC) em 2011 foram marcos importante nesse contexto

50

.

A PNGTS dispõe em suas diretrizes a utilização de evidências científicas para subsidiar
a gestão de tecnologias, considerando também as consequências econômicas da
incorporação das tecnologias, como custos e custo-efetividade

50

. A CONITEC é o

órgão responsável por assessorar o MS no processo de incorporação, exclusão e
alteração de tecnologias em saúde pelo SUS 50.
A Avaliação Econômica em Saúde (AES) é uma das análises que pode ser
realizada na ATS e é baseada no custo de oportunidade, ou seja, a aplicação do recurso
em determinadas intervenções implica em não aplicação em outras. Deste modo, uma
alocação eficiente de recursos é aquela em que os custos de oportunidade são
minimizados e se obtém o maior valor dos recursos empregados

48

. A AES é uma

análise comparativa dos cursos alternativos de ação em termos de custos e
consequências, portanto é responsável por identificar, medir, valorar e comparar os
custos e consequências das alternativas consideradas e podem ser classificadas em
parciais ou completas

51

. As parciais são aquelas que avaliam apenas os custos,

enquanto que as completas mensuram os custos e as consequências, sendo
categorizados de acordo com a forma que mensuram as consequências da intervenção e
podem ser 51:
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 Análise de Custo-Minimização (ACM): quando as efetividades são iguais e
avalia-se somente os custos;
 Análise de Custo-Efetividade (ACE): quando a efetividade é um desfecho em
saúde, como por exemplo, anos de vida, casos de doença, morte, e avalia-se
através da razão de custo-efetividade incremental (RCEI);
 Análise de Custo-Utilidade (ACU): semelhante a ACE, onde a efetividade é
uma medida de qualidade de vida, como por exemplo, anos de vida ajustados
por qualidade (QALY, do inglês quality-adjusted life-year), anos de vida
ajustados por incapacidade (DALY, do inglês disability-adjusted life year); e
 Análise de Custo-Benefício (ACB): a efetividade é monetarizada e avalia-se
por meio da medida de benefício líquido.

Modelagem
A combinação dos melhores dados biológicos, epidemiológicos e econômicos
em modelos de base computacional permite estimar a carga evitável esperada da doença
nas diferentes estratégias, identificando os fatores mais prováveis de influenciar os
desfechos e fornecendo discernimento sobre o potencial custo-efetivo das estratégias 34.
Os modelos aqui utilizados são estruturas matemáticas que permitem a estimação das
consequências das decisões sobre tecnologias em saúde e representam alguns aspectos
da realidade a um nível suficiente de detalhe para informar decisões clínicas ou políticas
52

. Estes modelos são utilizados nas avaliações econômicas de tecnologias em saúde

(AETS) para avaliar custos e benefícios das estratégias comparadas

53

e podem ser

usados quando não há disponibilidade de uma análise aninhada a um ensaio clínico ou
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quando se quer obter resultados além do tempo analisado pelo mesmo

54

. Os dados

obtidos de fontes primárias e secundárias alimentam o modelo seguindo pressupostos
conceituais e metodológicos pré-estabelecidos 53.
Nestes modelos de análise de decisão, as situações clínicas são geralmente
descritas em termos das condições em que os indivíduos podem estar (ESTADOS),
como eles podem mover-se entre essas condições (TRANSIÇÕES) e quanto esses
movimentos são prováveis (PROBABILIDADE DE TRANSIÇÃO) 55.
Na literatura, os modelos para ATS mais utilizados são: árvore de decisão,
Markov, microssimulação, dinâmico e simulação de evento discreto
17,56–58

literatura

53

. Revisões da

mostram que o modelo mais utilizado nas avaliações econômicas

focadas na prevenção do CCU é o de Markov.
O modelo de Markov é determinístico, agregado, estático e fechado

59

. Este tem

como vantagem sua relativa simplicidade de desenvolvimento, comunicação e análise
em um software adequado. Porém, partindo do pressuposto markoviano, o processo de
transição não tem memória dos ciclos anteriores, ou seja, uma vez que um indivíduo
mudou de um estado para outro, o modelo não terá memória deste indivíduo com
relação ao estado anterior e nem com a quantidade de tempo permanecido naquele
estado

59

. Uma forma de contornar tal problema seria acrescentar novos estados,

contudo se o número destes for muito grande, o modelo torna-se desvantajoso 59.
Em cada modelo é necessário estabelecer os estados, as transições, as
probabilidades de cada transição, a condição inicial de cada estado, a duração do ciclo,
os valores dos estados (também chamados de “payoffs”), os testes lógicos realizados no
início de cada ciclo para determinar as transições e os critérios de finalização 55.
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Calibração
Modelos matemáticos podem servir de base para avaliar o impacto
epidemiológico do rastreamento do CCU e da vacinação contra o HPV 60. As questões
políticas em torno do controle desse câncer fazem com que esses modelos se tornem
cada vez mais complexos, sofisticados e detalhados

61

. Esses modelos precisam ser

alimentados com dados epidemiológicos, tais como taxas de infecção por HPV de
especificados tipos e taxas de progressão e regressão entre os diferentes graus das lesões
clínicas 58,60. Esses dados podem ser encontrados em revisões da literatura e em bancos
de dados específicos sobre o controle desse câncer

61

. Porém, essas estimativas podem

ser evidências fracas ou indiretamente relacionadas com os parâmetros do modelo,
podendo não ser diretamente representadas de forma fiel no modelo 62.
As fontes de dados epidemiológicos nem sempre fornecem todos os dados
necessários
modelo

60

modelos

63

ou estão num formato apropriado para serem inseridos diretamente no

. Desta forma, primeiro é necessário a calibração dos dados de entrada dos

64

. O método de calibração do modelo consiste em identificar os valores dos

parâmetros de entrada que produzem saídas do modelo que melhor predizem os dados
observados

65

. Este método é uma útil ferramenta para garantir a credibilidade dos

resultados fornecidos pelo modelo nas avaliações econômicas em saúde 63,66.
A calibração do modelo com dados específicos do país tem se tornado cada vez
mais comum, porém ainda não é uma prática rotineira, especialmente nos estudos
econômicos de estratégias de rastreamento do CCU

58

. Poucos são os estudos que

relatam a calibração dos seus modelos, dentre estes, a maioria não indica a medida de
qualidade de ajuste (GOF, do inglês goodness-of-fit) utilizada 58.
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O uso apropriado desses dados requer novas técnicas de calibração de modelos
que levem em consideração a incerteza tanto dos parâmetros do modelo quanto dos
alvos de calibração e garantam que os resultados do modelo sejam consistentes com o
melhor dado epidemiológico existente 67.
O método de calibração inclui os seguintes setes passos: i) identificação dos
parâmetros epidemiológicos a serem utilizados; ii) seleção dos parâmetros a serem
calibrados; iii) adoção da métrica para medir a GOF; iv) construção de estratégias de
busca para as evidências epidemiológicas; v) identificação do conjunto de parâmetros
aceitáveis para o ajuste (critério de convergência); vi) especificação da regra de
cessação para declarar o ajuste ótimo (ou aceitável); e vii) integração dos resultados da
calibração do modelo e dos parâmetros econômicos 66.

Validação
Para a confiabilidade de um modelo utilizado em uma avaliação de custoefetividade é necessário que a construção do modelo seja transparente, que as técnicas a
serem implementadas no modelo sejam verificadas, que o modelo deve ser válido com
relação à estrutura, ao conteúdo e aos desfechos em saúde 68. O conjunto de técnicas de
julgamento da precisão de um modelo é conhecido como validação e auxilia os leitores
a presumir a qualidade dos resultados obtidos numa análise de custo-efetividade
grupo ISPOR-SMDM Modeling Good Research Practices Task Force

69

69

.O

classifica a

validação em cinco tipos:
 Face: mede se os pressupostos do modelo correspondem as evidências

científicas atuais; é medido conforme julgado de especialistas na área do
problema, sendo assim, é uma decisão subjetiva.
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 Interna (ou verificação): verifica se os cálculos estão corretos e se são

consistentes com as especificações do modelo, ou seja, se a implementação do
modelo condiz com o comportamento pretendido.
 Cruzada: compara os resultados obtidos com outros modelos do mesmo
problema já realizados.
 Externa: consiste em verificar se as fontes de dados utilizadas são adequadas,
compara os resultados obtidos com diferentes fontes de dados e mensura
quantitativamente de quão bom os resultados do modelo correspondem aos
desfechos observados no mundo real.
 Preditiva: depois de algum tempo, faz a comparação dos resultados previstos
pelo modelo com os dados mais atuais.

Incertezas
As incertezas estão presentes em todos as avaliações econômicas, seja em maior
ou menor grau, e estão relacionadas aos componentes da análise. Geralmente é dividida
em quatro componentes 67:
 Metodológica: são as incertezas relacionadas às metodologias adotadas para a
análise. Ela é realizada por meio de análises de cenários onde os pressupostos
metodológicos assumidos inicialmente são variados, como por exemplo a taxa
de desconto da análise.
 Estrutural: são as incertezas associadas aos pressupostos inerentes ao modelo.
Ela é avaliada através de análises de cenários onde as mudanças podem ocorrer
na estrutura em si do modelo ou nos pressupostos assumidos, como por
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exemplo, estratégias, estados de saúde, eventos adversos, duração do efeito do
tratamento, eventos clínicos.
 Heterogeneidade: está relacionada à variabilidade entre as características dos
indivíduos da população adotada e é manipulada através de análises de
subgrupos.
 Parâmetros: está relacionada aos parâmetros do modelo, como por exemplo,
valores médios de custo, incidência e prevalência da doença. Este tipo de
incerteza deve ser manipulado via análise de sensibilidade, se possível,
determinística e probabilística.

1.7.

Estudos recentes para o Brasil de avaliações econômicas para o

controle do câncer do colo do útero.
Em 2006 foi publicado um estudo de custo-efetividade de testes de diagnóstico
para o rastreamento do CCU no Brasil, considerando a perspectiva do sistema de saúde
70

. A população utilizada no modelo foi uma coorte hipotética de 10.000 mulheres

acompanhadas por 1 ano. O modelo utilizado foi uma árvore de decisão baseado nas
modelagens do Medical Services Advisory Committee. Comparou-se o exame PAP com
o exame LBC, o teste CH-HPV, o teste CH-HPV com autocoleta (AC), a combinação
do teste PAP e CH-HPV e a combinação de LBC e CH-HPV. A conclusão foi que o
teste PAP é o mais custo-efetivo, porém um melhor desempenho das outras estratégias
depende dos custos praticados pelo setor de saúde.
Uma ACE da vacina contra os tipos de HPV 16 e 18 e de estratégias de
rastreamento foi publicada em 2007

34

, visando a prevenção do CCU em países com
18

recursos limitados como o Brasil. Usando modelos dinâmicos com transições mensais,
comparou-se estratégias de rastreamento e de vacinação, levando em conta meninas que
ainda não iniciaram atividade sexual fossem incluídas no modelo a partir dos 9 anos e
seguidas por toda a vida. Os resultados mostram que a estratégia de realizar somente o
rastreamento (3 vezes na vida em mulheres com 35, 40 e 45 anos) reduz o tempo de
risco do câncer em aproximadamente 22% se for feita pelo exame citológico e em torno
de 31% se for pelo teste HPV-DNA. Já a estratégia de realizar apenas a vacinação (3
doses, 70% de cobertura das meninas entre 9 e 12 anos, com proteção completa ao
longo da vida para os tipos específicos) reduz o risco de câncer em aproximadamente
43%. A estratégia de prevenção que combina rastreamento e vacinação mostrou melhor
benefício com uma estimativa de redução de 53% a 70% no tempo de risco do câncer.
Um estudo para populações com alta carga de CCU realizou análises de custoefetividade na perspectiva do sistema de saúde para cinco países latinos americanos:
Argentina, Brasil, Chile, México e Peru

11

. Com a intenção de comparar a inclusão ou

não de um programa de vacinação contra o HPV de meninas com 12 anos de idade em
relação ao programa de rastreamento vigente, construiu-se um modelo de Markov com
ciclos anuais para descrever a história natural desde a infecção por HPV até o
surgimento do CCU. As meninas entram no modelo a partir dos 11 anos de idade e são
seguidas até a morte por qualquer causa. Para o cenário brasileiro, considerou-se o
rastreamento pelo exame PAP a cada 3 anos em meninas a partir de seus 18 anos, com
cobertura de 50% e efetividade da vacina bivalente de 62,3% e da quadrivalente de
66,1%. A conclusão foi que o programa de vacinação junto ao de rastreamento gera uma
significativa redução do número de casos e, portanto, esta medida representa uma
intervenção custo-efetiva para todos os países analisados.
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Uma avaliação econômica, publicada em 2011 71, buscou identificar a estratégia
ótima de gerenciamento de mulheres com células escamosas atípicas de significado
indeterminado possivelmente não neoplásicas (ASC-US) no rastreamento citológico de
rotina no Brasil, na perspectiva do sistema de saúde. Para simular a história natural do
CCU, foi utilizado um modelo de Markov com ciclos semestrais. As mulheres entram
no modelo aos 18 anos de idades e são acompanhadas até os seus 80 anos. O
rastreamento e o acompanhamento dos casos são realizados seguindo as diretrizes
nacionais

38

. No caso de resultado com ASC-US, foram realizadas cinco diferentes

estratégias. As análises indicam que realizar repetidas citologias para todas as mulheres
com resultado ASC-US no rastreamento rotineiro (indicação das diretrizes) foi a
estratégia menos custosa, porém com menos anos de vida salvos (AVS). Segundo os
autores, a estratégia mais custo-efetiva foi utilizar o teste de HPV-DNA para a triagem
de mulheres com ASC-US.
O estudo de avaliação tecnológica de vacinas para a prevenção da infecção por
HPV e a sua incorporação no PNI do Brasil

17

, realizado em 2012, apresentou uma

revisão sistemática sobre estudos de custo-efetividade desta vacina contra o CCU e que
adotaram o exame PAP para o rastreamento. Na revisão foram incluídos 39 estudos,
sendo que 25 adotaram um modelo do tipo Markov, 11 utilizaram o modelo dinâmico e
3 consideraram modelos híbridos, os quais consistiam de combinações dos outros dois
modelos. A maioria dos estudos se referem aos Estados Unidos e apenas 3 incluíram o
Brasil. Devido à grande heterogeneidade entre os estudos, mesmo que a maioria dos
resultados indicassem a custo-efetividade da vacina, a utilização das estratégias
publicadas ainda é uma barreira para os gestores dos sistemas de saúde e para a
população.
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No mesmo estudo

17

, realizou-se uma análise de custo-efetividade da vacina

contra infecção dos tipos 16 e 18 de HPV na perspectiva do sistema de saúde público e
privado. Utilizou-se o modelo CERVIVAC, desenvolvido pela Iniciativa ProVac da
Organização Panamericana da Saúde (OPAS), o qual representa um modelo estático do
tipo árvore de decisão. Comparou-se a estratégia de rastreamento com a de rastreamento
mais vacinação de meninas aos 10 anos de idade. O estudo concluiu que a introdução da
vacina deverá trazer benefícios para o controle do CCU, mas a sua incorporação exigirá
um grande investimento por parte do PNI e de condições adequadas para a sua
sustentabilidade e equidade na perspectiva populacional, bem como o aprimoramento
do programa de rastreamento 10.
Um modelo econômico de custo-efetividade da vacina quadrivalente no cenário
brasileiro, publicado em 2012

35

, utilizou uma abordagem dinâmica baseado no

indivíduo para simular a história natural da infecção por HPV. Comparou-se coortes de
mulheres vacinadas e não vacinadas na perspectiva do sistema de saúde. A estratégia de
rastreamento seguiu as diretrizes brasileiras

38

e a de vacinação considerou meninas

antes dos 10 anos de idade que tomaram três doses. Os resultados mostram que com
50% e 70% de cobertura de vacinação e cada dose a US$5,00, o rastreamento aliado à
vacinação é menos custoso do que somente o rastreamento, uma vez que existirá um
número menor de casos. Segundo os autores, a introdução da vacina quadrivalente é
uma estratégia custo-efetiva e pode economizar recursos em algumas circunstâncias,
porém, devido ao orçamento limitado, a inclusão da vacinação no PNI depende
fortemente das negociações de preço da vacina. Eles afirmam que “seria benéfico
acrescentar mais dados específicos do rastreamento como alvos de calibração, a fim de
aumentar o nível de certeza que o modelo reflete as condições de rastreamento

21

encontradas no Brasil” e que “seria particularmente útil em estudos adicionais
explorar diferentes estratégias de rastreamento para coortes de vacinados e não
vacinados”.
Uma revisão sistemática incluiu 6 estudos de custo-efetividade da vacina contra
o HPV para o Brasil 72 e foi publicada em 2014. A conclusão foi que, apesar da vacina
aumentar o custo da prevenção do CCU, ela apresenta resultados custo-efetivos
favoráveis.
Em 2015, foi publicado estimativas nacionais de custos diretos e indiretos
anuais da prevenção e do tratamento do CCU no Brasil 7. A metodologia de
macrocusteio foi utilizada para a descrição dos custos, sob as perspectivas do SUS e da
sociedade. Os dados foram coletados dos Sistemas de Informação do Ministério da
Saúde (SI-MS), inquéritos populacionais e revisões da literatura. As estimativas de
custo estão apresentadas em dólar americano do ano de 2006 e foram agrupadas em
fases do cuidado do CCU: rastreamento, diagnóstico e tratamento das lesões precursoras
e tratamento do câncer. Os resultados mostraram que, na perspectiva da sociedade, o
custo total foi de USD$ 1.321.683.034, sendo que os custos indiretos, diretos médicos e
não médicos representam 51%, 41% e 8% respectivamente. Ainda, o sistema púbico
representa 46% do total. Em conclusão, esses resultados indicam a importância
econômica do cuidado para este câncer e representa uma útil ferramenta para o
monitoramento dos efeitos da introdução da vacina contra o HPV, pesquisadores e
gestores em saúde.
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1.8.

Justificativa
O rastreamento do CCU vem reduzindo a mortalidade por este câncer no Brasil.

A vacina contra o HPV passou a ser oferecida pelo PNI em 2014

10

, porém não

substituirá o rastreamento desse câncer, visto que haverá somente imunização de
meninas de 9 a 13 anos e proteção contra os tipos oncogênicos 16 e 18.
O programa de vacinação interfere nos resultados do programa de rastreamento
atual, pois leva a diminuição dos casos de câncer e lesões precursoras. Existem outras
estratégias de rastreamento utilizadas em outros países, como LBC e os de detecção do
DNA de HPV, que ainda não foram introduzidas no Brasil. Será de grande relevância a
construção de um modelo com dados nacionais específicos do rastreamento, que
reflitam as condições reais de rastreamento encontradas no Brasil. Além disso, seria
extremamente útil explorar as diferentes estratégias de rastreamento em coortes de
vacinados e não vacinados.
Desta forma, o presente projeto objetiva construir um modelo para a análise de
custo-efetividade de estratégias de rastreamento do CCU, considerando coortes
vacinadas e não vacinadas no Brasil nas perspectivas do SUS.

Esta tese está vinculada ao projeto “Análise de custo-efetividade de estratégias
de rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil”, coordenado pela Profa. Dra.
Patrícia Coelho de Soárez, financiado pelo Programa de Pesquisa para o Sistema Único
de Saúde – São Paulo, Edição 2013 (PPSUS-SP, 2013), de número de processo
FAPESP: 2014/50042-4.
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2.

2.1.

OBJETIVOS

Objetivo Geral
Avaliar a custo-efetividade de estratégias de rastreamento do câncer do colo do

útero (CCU) no Brasil na perspectiva do Sistema Único de Saúde (SUS).

2.2.

Objetivos específicos
i. Revisar sistematicamente estudos de avaliação econômica sobre estratégias de
rastreamento para prevenção do CCU que utilizaram um modelo de análise de
decisão do tipo Markov para simular a história natural da doença.
ii. Construir um modelo de análise de decisão do tipo Markov que simula a
história natural do CCU no Brasil.
iii. Identificar e calibrar dos parâmetros do modelo de forma a refletir as condições
reais do rastreamento do CCU encontradas no Brasil.
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3. REVISÃO SISTEMÁTICA E AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS ESTUDOS
DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA BASEADOS EM MODELOS DE
MARKOV

PARA

ESTRATÉGIAS

DE

RASTREAMENTO

NA

PREVENÇÃO DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO.

3.1.

Introdução
Revisões sistemáticas de avaliações econômicas são importantes para sintetizar

as melhores evidências já realizadas, e assim, contribuir para a formulação de diretrizes
para uma nova análise em um contexto ainda não explorado, identificar as avaliações
mais relevantes para informar uma questão em particular, ou identificar os principais
“trade-offs” econômicos na escolha de um tratamento específico

73

. A avaliação da

qualidade dos estudos incluídos na revisão por meio de questionários padronizados é
importante e permite identificar falhas que possam influenciar os resultados 73. Uma vez
que há uma crescente utilização de modelos de análise de decisão em avaliações
econômicas de tecnologias em saúde, o uso de diretrizes metodológicas específicas com
os principais aspectos de modelagem é necessário

74–76

, pois pode apontar quão credível

e relevante o resultado obtido é para informar os tomadores de decisão 77.
Várias revisões de estudos de análise de custo-efetividade (ACE) com
modelagem da vacina contra o Papilomavírus human (HPV)
de rastreamento do câncer do colo do útero (CCU)

58,80–84

56,57,59,78,79

e de estratégias

já foram publicadas. Sínteses

gerais sobre questões políticas, modelagem e análises econômicas para a vacinação
contra o HPV e para as recomendações do rastreamento do CCU são apresentadas para
o contexto australiano por Canfell, 2010 82 e para os Estados Unidos (EUA) por Esselen
et al, 2013 83. A revisão de Holmes et al, 2005

80

avaliou oito estudos que compararam

não realizar o rastreamento com realizar utilizando algum teste, examinou os valores
25

das razões de custo-efetividade incremental (RCEI) com as diferentes suposições nas
análises. A revisão sistemática de Muhlberger at al, 2008

81

examinou doze modelos

para análise de custo-efetividade do rastreamento do CCU que exploraram o uso do
teste de detecção de DNA do HPV em cenários onde programas de rastreamento que
utilizam o teste PAP estão bem estabelecidos. A revisão sistemática de Nahvijou et al,
2014

84

avaliou qualitativamente os aspectos econômicos, com o questionário de

Drummond et al, 2005

51

, de 21 artigos que investigaram a eficiência de duas ou mais

intervenções comparando com o teste de rastreamento preconizado no local analisado e
que utilizaram um modelo do tipo Markov. A revisão sistemática de Mendes et al, 2015
58

avaliou 153 estudos (econômicos e não econômicos) que se basearam em modelagem

para o rastreamento do CCU com o intuito de fornecer informações aos decisores de
políticas públicas sobre a prevenção secundária deste câncer. Em geral, estes estudos
recomendam o uso do teste de algum tipo de detecção de DNA do HPV, combinado
algum tipo de citologia para mulheres com mais de 30 anos de idade, com a ressalva de
que há necessidade de mais estudos, os quais devem principalmente incluir cenários de
rastreamento mais realistas, de maneira a aprimorar a política de incorporação.
Esta revisão sistemática é a primeira a realizar a avaliação crítica, por meio de
um questionário específico, dos modelos utilizados nas avaliações econômicas sobre
estratégias de rastreamento para prevenção do CCU. A escolha por incluir somente
modelos do tipo Markov deve-se ao fato dele ser o mais simples e, portanto, ideal para
ser realizando em contextos onde ainda há escassez de profissionais capacitados para a
realização desse tipo de análise.
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Objetivo
Explorar e avaliar qualitativamente os estudos de avaliação econômica sobre
estratégias de rastreamento para prevenção do CCU que utilizaram um modelo do tipo
Markov para simular a história natural da doença. A síntese das várias abordagens
utilizadas e das principais características destes modelos poderá auxiliar a construção de
um modelo para a ACE de estratégias de rastreamento do CCU em cenários onde há
poucos profissionais capacitados nesta técnica 85.

3.2.

Métodos

3.2.1. Protocolo e registro
Esta revisão sistemática foi realizada de acordo com as diretrizes de Centre for
Reviews and Dissemination (CRD)

73

e reportada seguindo o formato indicado pelo

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 86, em
que a versão traduzida por Padula RS, et al. 2011

181

encontra-se no Anexo B. O

protocolo desta revisão foi desenvolvido antes do início desta revisão, porém não foi
registrado no International prospective register of systematic reviews (Prospero) 87, pois
os objetivos desta revisão metodológica não satisfazem os critérios de elegibilidade de
investigar desfechos relacionados à saúde.
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3.2.2. Critérios de elegibilidade
Os estudos foram incluídos caso relatassem sobre o uso de um modelo de
análise de decisão do tipo Markov para avaliar os custos e as efetividades em saúde
relacionados ao rastreamento do CCU. Os critérios de elegibilidade (inclusão e
exclusão) foram definidos com base nos relevantes componentes do PICOS [1]:
 Participantes: modelo de análise de decisão do tipo Markov que foi utilizado
em uma avaliação econômica completa para o rastreamento do CCU.
 Intervenções / Exposições: rastreamento do CCU em cenários com ou sem a
introdução de um programa de vacinação contra o HPV.
 Comparações: estratégias de rastreamento do CCU que incluíram os testes:
citologia convencional (PAP), citologia em meio líquido (LBC), captura
híbrida versão 2 (HC2), detecção do DNA de tipos específicos de HPV (HPVDNA), avaliação de inspeção visual com ácido acético (VIA), inspeção visual
com solução de Lugol (VILI) e especuloscopia.
 Desfecho (outcome): razão de custo-efetividade incremental (RCEI).
 Tipo de estudo (study design): avaliações econômicas completas (avaliações
de custo-efetividade, custo-utilidade e custo-benefício).

Esta revisão considerou todos os estudos em inglês, espanhol e alemão
indexados até agosto de 2015 nas bases de dados consideradas.
Constituem os critérios de exclusão: editoriais, resumos em anais de congresso,
revisões de estudos, estudos que não compararam estratégias de rastreamento em termos
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[1] PICOS: Elementos relevantes da pergunta de uma revisão sistemática, em que P=População,
I=Intervenção(ões), C=Comparador(es), O=Desfecho(s) (Outcomes), S=Desenho de estudo (Study desing).

de custos e consequências em saúde, estudos que analisaram somente estratégias de
vacinação.

3.2.3. Busca
A pesquisa sistemática da literatura foi realizada nas bases Medline via PubMed
(de 1949 a Agosto de 2015), National Health Service Economic Evaluation Database
(NHS EED) via for Centre for Reviews and Dissemination (CRD) (de 1994 a Agosto de
2015), Embase (de 1974 a Agosto de 2015) e Web of Science (de 1900 a Agosto de
2015). A estratégia de busca foi construída com base nos termos usados em revisões
17,58,59,79

e artigos relevantes anteriores 12,14,34,35,55,70,71,88–90 e utilizou os seguintes termos

específicos da estratégia: “modelo de Markov” E (“câncer do colo do útero” OU
“neoplasias intraepiteliais cervicais” OU “lesões intraepiteliais cervicais”) E
“papilomavírus humano” E rastreamento E “avaliação econômica”. As estratégias de
busca específicas para cada uma das bases encontram-se detalhadas no Apêndice I.
Busca em outras fontes: as listas de referências dos estudos identificados pela
busca eletrônica foram inspecionadas e os estudos considerados relevantes foram
incluídos na revisão.

3.2.4. Seleção dos estudos
A revisão incluiu somente estudos de avaliação econômica completa de
estratégias de rastreamento para o CCU. Após a identificação dos estudos foi realizada a
remoção das duplicadas. Duas revisoras independentes (JYKV e CGF) fizeram a
seleção dos estudos. Nos casos de discordância, houve o julgamento de um terceiro
revisor (PCS). A seleção dos artigos foi realizada pela leitura de todos os títulos e
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resumos seguida de leitura dos textos na íntegra. Após a seleção dos estudos, suas listas
de referências foram avaliadas e as identificadas como relevantes foram incluídas na
revisão.

3.2.5. Processo de extração dos dados
Duas revisoras (JYKV e CGF), de forma independente, extraíram os dados num
formulário, construído numa planilha do software Excel (Microsoft Corp., Redmond,
WA), adaptado especificamente para esta revisão. Este formulário de dados foi baseado
nas tabelas do artigo de Kim et al, 2008 59 e foi testado previamente em 5 estudos.
Os seguintes dados foram extraídos de cada estudo:
1. Características gerais do estudo: autores, anos de publicação, país em que
análise foi conduzida, testes utilizados para o rastreamento do CCU,
população alvo, tipo de estudo (ACE, ACU), moeda, ano dos custos, RCEI,
fonte de financiamento, possíveis conflitos de interesse, desfechos em saúde
considerados, perspectiva e horizonte temporal da análise, limiar de custoefetividade e inclusão de um programa de imunização contra o HPV;
2. Detalhes do modelo: utilização de modelo próprio, representação gráfica do
modelo, número de estados de saúde, duração do ciclo markoviano, software
utilizado, realização da calibração dos parâmetros do modelo e da validação
do modelo e tipos de análise de sensibilidade.

3.2.6. Medidas sumárias / transformações
Para facilitar a comparação dos resultados, as medidas sumárias RCEI de cada
estudo foram convertidas em dólares internacionais (I\$) do ano de 2015, utilizando a
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paridade do poder de compra (PPP). Este método ameniza as interferências cambiais
dos diversos países ao considerar a distribuição de renda e o poder de compra. Quando o
ano do custo utilizado não estava especificado, assumiu-se o ano da publicação do
artigo. Os dados em que os valores estavam em moeda local, inicialmente, foram
atualizados monetariamente pelo índice de inflação oficial para o ano de 2015
depois convertidos para o dólar internacional utilizando-se a tabela oficial

93

91,92

e

. No caso

dos dados de outros países em que os valores estavam em dólares americanos foram
feitas as conversões cambiais para as moedas locais utilizando o câmbio médio do ano
informado antes de aplicar a inflação e converter em dólar internacional.
Os estudos incluídos foram agrupados segundo as regiões da Organização
Mundial de Saúde (OMS)
2016 do Banco Mundial

94

e também por nível de renda segundo a classificação de

95

. As fontes de financiamento foram agrupadas em

organizações governamental e não governamental e indústria.
O horizonte temporal foi categorizado como por toda vida, quando a análise é
feita até a expectativa de vida da população, ou duração do rastreamento, quando a
análise acompanha somente o período de rastreamento recomendado.

3.2.7. Avaliação crítica
Para cada estudo, a qualidade do relato da estrutura e do desenvolvimento dos
modelos de Markov foram analisadas por meio de alguns itens das diretrizes de
avaliação do modelo de decisão recomendadas por Philips et al, 2006

75

e do

questionário de Ramos et al, 2015 76. Estes instrumentos foram escolhidos devido a suas
amplas aceitações como padrão de relato de estudos de modelo de decisão para
avaliação econômica de tecnologias em saúde. O questionário adaptado é composto por
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18 itens divididos em três dimensões: 1) estrutura, 2) dados e 3) consistência. Este
questionário encontra-se no Anexo C. A resposta para cada item foi “sim”, “não” e “não
aplicável”. Cada estudo revisado foi avaliado individualmente e tiveram cada item
respondido de forma apropriada (respostas “sim”) contabilizados, em que a soma das
respostas poderia ser no máximo 18.

3.2.8. Síntese dos resultados
Os resultados mais relevantes foram resumidos em síntese narrativa. As
características gerais e metodológicas avaliadas são apresentadas em tabelas e figuras. A
meta-análise da medida sumária extraída (RCEI) não foi realizada, uma vez que há
heterogeneidade metodológica entre os estudos e não é uma prática usual

73

, sendo

considerada muitas vezes não factível 96.

3.3.

Resultados

3.3.1. Seleção dos estudos
As buscas nas bases identificaram 311 estudos, sendo 128 duplicatas, resultando
em 183 títulos e resumos a serem lidos. Destes, 87 foram lidos na íntegra e tiveram as
suas listas de referências investigadas, resultando na inclusão de outros 18 estudos a
serem apurados. Um total de 38 97–134 estudos satisfizeram os critérios de inclusão desta
revisão. O processo de seleção dos estudos elegíveis para esta revisão está representado
no fluxograma da Figura 3.3.1.1.
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Figura 3.3.1.1 - Fluxograma do processo de seleção dos estudos da revisão da
literatura. ACE = análise de custo-efetividade.

3.3.2. Síntese dos resultados

Características dos estudos
A descrição dos estudos incluídos na revisão é apresentada na Tabela 3.3.2.1. A
maioria dos estudos foram conduzidos em países de alta renda (82%, n= 31). Mais da
metade dos estudos foram conduzidos nos seguintes países: Estados Unidos (n=13),
Reino Unido (n=5) e Canadá (n=3). Apenas 16% (n=6) foram realizados para cenários
de alto-média renda e penas 1 deles incluiu cenários de renda menores.
33
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Tabela 3.3.1.1 – Descrição dos estudos incluídos na revisão sistemática de avaliações econômicas de estratégias de
rastreamento do câncer do colo do útero, usando um modelo do tipo Markov.

O teste PAP foi o mais utilizado nas estratégias de rastreamento investigadas,
estando presente em 86,4% (n=33) dos estudos. Enquanto que os testes LBC, HC2 e
HPV-DNA estão presentes, respectivamente, em 34,2% (n=13), 28,9% (n=11) e 23,7%
(n=9) dos estudos. Combinações de testes, como PAP+HC2, PAP+HPV-DNA,
PAP+especuloscopia e HC2+Citologia, foram apresentados em 26,3% (n=10) estudos.
Outras tecnologias, como inspeção visual com ácido acético (VIA), inspeção visual com
solução de Lugol (VILI) e auto-coleta também foram investigadas (15,8%, n=6). Dois
(5,3%) estudos avaliaram hipotéticos novos testes citológicos, onde as suas
sensibilidade e especificidade seriam melhores que ao PAP. Apenas 13 (34%) estudos
consideraram o efeito do programa de imunização nas análises
O tipo de análise econômica mais utilizado foi a de custo-efetividade, presente
em 65,8% (n=25) dos estudos. Destes, 5 (20,0%) também realizaram a análise de custoutilidade. Nas análises de custo-efetividade, o desfecho em saúde utilizado foi o anos de
vida (AV). Nas análises de custo-utilidade (n=18, 47,4%), a maioria (n=16, 88,9%)
utilizou anos de vida ajustados por qualidade (QALY) como medida de desfecho em
saúde e outros 2 (11,1%) estudos optaram pelo anos de vida ajustados por incapacidade
(DALY).
O menor valor de RCEI estimado (I$156,91), foi obtido na região africana com
alta mortalidade infantil ou adulta
em Taiwan

114

116

, enquanto que o maior valor (I$1.173.080,66) foi

. A maioria das RCEI calculadas (67%, n=24) são menores do que

I$37,000, ou seja, três vezes o Produto Interno Bruto (PIB) per capita de I$12,47 e
podem ser consideradas custo-efetivas.
Metade dos estudos usaram um modelo do tipo Markov previamente publicado.
Cinco estudos

103,110,117,119,134

usaram o modelo desenvolvido por Myers et al.
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135

. A

representação gráfica do modelo foi apresentada por 68% (n = 26) dos estudos. O
número de estados de saúde considerados, quando relatado (n = 31, 82%), variou entre 4
e 23 estados (media de 12). Entre os estudos que relataram a duração do ciclo
markoviano utilizado (n = 31, 82%), a maioria (n = 20, 65%) levou em conta ciclos
anuais. Entre os estudos relataram (n = 19, 50%) que fizeram uso de algum software, a
maioria (n = 11, 58%) utilizou o TreeAge (TreeAge Software Inc., Williamstown, MA),
enquanto que o Excel (Microsoft Corp., Redmond, WA) foi utilizado em 47% (n = 9)
dos estudos. Apenas um estudo usou o software desenvolvido pela OMS, o PopMod 136,
e um estudo implementou o modelo usando a linguagem de programação C++

102

.

(Figura 3.3.2.1)
A análise de sensibilidade determinística foi realizada por 92% (n = 35) dos
estudos, destes 23% (n = 8) também realizaram a análise probabilística. A validação do
modelo foi informada por 24 (63%) estudos, enquanto 53% (n = 20) dos estudos
mencionaram que realizaram a calibração dos parâmetros do modelo. (Figura 3.3.2.1)
A Figura 3.3.2.2 apresenta a proporção de estudos de avaliação econômica (n =
38) que reportaram de forma adequada os domínios do questionário adaptado de
qualidade utilizado. A análise detalha encontra-se na Tabela 3.3.2.2. O número médio
de itens devidamente reportado foi 9 (desvio padrão de 2), sendo que o máximo é 18
itens. Os itens melhor reportados foi a declaração do problema de decisão, (item 1,
100%), a descrição das estratégias comparadas (item 5, 100%), a declaração do
horizonte temporal (item 7, 95%) a informação sobre os estados de saúde (item 8,
87%).Apenas um estudo avaliou simultaneamente as incertezas metodológica,
estrutural, heterogeneidade e de parâmetros

129

. O relato sobre a incerteza estrutural foi

fraca (55%, n = 21), e extremamente ruim para as justificativas da escolha do tipo de
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modelo (5%, n = 2), e da duração do ciclo (5%, n = 2). A avaliação da heterogeneidade
(18%, n = 4), o uso adequado das utilidades (17%, n = 4), e a verificação da
consistência externa (21%, n = 8) também foram mal relatadas.

37
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Figura 3.3.1.2– Características dos modelos do tipo Markov utilizados nos estudos incluídos na revisão sistemática de avaliações
econômicas de estratégias de rastreamento do câncer do colo do útero.

Softwares: Ambos = Excel+TreeAge, Others PopMod ou C++ Program. Análise de sensibilidade: Det = determinístico, Prob = probabilístico. NI = não informado.
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Figura 3.3.1.3– Proporções de estudos incluídos na revisão sistemática de avaliações econômicas de estratégias de
rastreamento do câncer do colo do útero, usando um modelo do tipo Markov, que relataram adequadamente cada
item do questionário de qualidade (n = 38)
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Tabela 3.3.1.2– Avaliação da qualidade detalhada dos estudos incluídos na revisão sistemática de avaliações econômicas de estratégias
de rastreamento do câncer do colo do útero, usando um modelo do tipo Markov.

3.4. Discussão
As decisões de políticas públicas em saúde estão cada vez mais sendo tomadas
com base em evidências científicas, principalmente aquelas que incorporam valores
monetários, o que é especialmente importante para países de baixa e média renda, onde
os recursos são mais limitados

137

. Porém, alguns estudos apontam dificuldades

referentes a dados fracos e capacidade técnica limitada nestes cenários

138

. Logo, a

construção de guias informativos é necessária, uma vez que eles podem auxiliar na
definição de prioridades na realização de avaliações econômicas em saúde e incentivar
os gestores a agir com base nessas evidências

137

. E com este propósito, a revisão

sistemática apresentada foi realizada para identificar as principais características que
poderão auxiliar a construção de um modelo para a análise de custo-efetividade de
estratégias de rastreamento do CCU nestes cenários.
Esta revisão sistemática foi a primeira a avaliar de forma abrangente a qualidade
metodológica dos modelos dos artigos, incluindo o uso de itens de diretrizes validadas.
Avaliamos 38 modelos analíticos de análise de decisão. Os resultados ilustram a falta de
conformidade com os itens recomendados nessas diretrizes.
Os estudos identificados nesta revisão foram majoritariamente para países de
alta renda e alguns poucos para média-alta. Os critérios restritivos de inclusão
considerados nesta revisão não foram motivo para esse resultado, uma vez que o mesmo
ocorre na revisão de Mendes et al, 2015

58

, onde não há restrições de somente estudos

econômicos, tipo de modelo e tipos de população. Sendo assim, isso reforça a
necessidade da realização de mais estudos para cenários de renda médio-baixas, pois,
também, são onde há alta prevalência de casos de CCU e um elevado número de mortes
por este câncer

139

. Cerca de 84% dos casos de CCU ocorrem em países menos
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desenvolvidos e as maiores incidências de CCU ocorrem na África e na América Latina
e Caribe. Este achado aponta a falta de conhecimento técnico e a falta de economistas
de saúde treinados nessas regiões. Destaca a importância dos estudos locais e reforça a
necessidade de fortalecer a capacidade de modelagem local.

3.4.1. Estrutura do modelo
Metade dos estudos (n = 19) usou um modelo do tipo Markov previamente
publicado. Apenas dois estudos justificaram a escolha do tipo de

110,121

. A grande

maioria não apresentou justificativas explicando porque o uso de um modelo de análise
de decisão do tipo de Markov era apropriado ao problema de decisão

75

. No caso do

CCU existem duas formas de medidas preventivas: a primária com a imunização contra
a infecção pelo HPV e a secundária com o rastreamento das lesões precursoras a esse
tipo de câncer. Desta forma, na literatura pode-se encontrar estudos econômicos com
base em modelagem que avaliam tanto a vacina contra o HPV quanto as diferentes
técnicas de rastreamento. Como cada tipo de modelo é delineado de forma a lidar com
as diferenças relacionadas à estrutura, valores de entrada, abordagens metodológicas e
questão de pesquisa

140

, um modelo de Markov pode ser aceitável para analisar

estratégias de rastreamento, mas para análise da vacina o ideal seria o modelo dinâmico,
o qual pode levar em conta a interação entre os indivíduos suscetíveis e infectados e a
proteção indireta provocada pela proteção de rebanho
111,113,118,120,122,125,126,129

59

. Treze estudos

8,100,108–

relataram que consideraram o efeito de um programa de

imunização de HPV na análise, e aqueles que relataram o uso do efeito de proteção de
rebanho não explicaram como ele foi incorporado em um modelo de coorte estático.

42

Para cada tipo de modelo é necessário informações específicas para os
parâmetros de entrada, onde estas informações serão distintas dependendo da escolha do
tipo de modelo, como, por exemplo, a estimativa para a incidência de HPV, que no
modelo de Markov pode ser usada diretamente enquanto que no modelo dinâmico são
necessárias outras informações sobre o comportamento sexual e a transmissibilidade da
infecção

59

. O modelo de Markov pode ser mais transparente e de fácil discernimento,

mas como ele tende a ter uma estrutura mais simples, pode fornecer estimativas mais
conservadoras do que os modelos dinâmicos, enquanto que este, por permitirem a
inclusão de maiores detalhes, podem gerar várias incertezas no processo de avaliação
além de exigir mais recursos computacionais

141–143

. Portanto, o uso de modelos

dinâmicos é recomendado quando a intervenção analisada produz mudanças
significativas na força de infecção

142

. No caso da análise para introdução da vacina

numa população onde não há um programa de imunização, o modelo dinâmico, por
levar em conta o efeito de proteção de rebanho, pode predizer um número maior de
casos e em uma maior velocidade, mas quando duas intervenções preventivas são
comparadas com a outra, o aumento de casos identificados pelo modelo dinâmico será
em ambas as intervenções, fazendo com que não necessariamente este tipo de modelo
gere um resultado mais preciso do que o modelo de Markov

142

. Estudos de revisões

para estratégias preventivas do CCU apontam que as comparações entre ambos modelos
devem ser tratadas com cautela, pois cada modelo leva em conta diferentes suposições
144

, os modelos dinâmicos ainda são realizados por um pequeno grupo de modeladores

145

e como os efeitos diretos e indiretos da vacinação ainda levarão muitos anos para

serem observados na população, o desenvolvimento dos modelos dinâmicos será mais
importante futuramente 58.
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Apenas dois estudos justificaram a escolha da duração do ciclo da análise do
modelo. A duração do ciclo do modelo de Markov deve refletir o problema clínico e ser
o menor intervalo em que as patologias e/ou diagnóstico geralmente acontecem
sua justificativa deve ser baseada em termos da história natural da doença

147

146

.A

. No caso

CCU, muitas vezes, a única fonte de informação sobre os casos são os resultados dos
exames clínicos. Estas informações podem estar subnotificadas, uma vez que as
infecções por HPV e as lesões precursoras podem regredir em menos de um ano

148

e

geralmente o rastreamento é realizado anualmente. Portanto, idealmente a definição do
ciclo não deveria ser baseada nos intervalos entre os exames

147

. Porém, é necessário

fazer uma escolha, ou utilizam-se os únicos dados disponíveis para calibrar os modelos
ou usam-se dados de cenários distintos, sendo que ambas as opções limitam a robustez
dos resultados da análise.
As transições no modelo de Markov ocorrerão a cada ciclo. Caso seja
considerado que o processo aconteça somente no início ou no final do ciclo, pode-se
estar superestimando ou subestimando a quantidade de indivíduos nos estados

146

.

Assim, para refletir com maior precisão a natureza contínua dos estados de transição,
supõe-se que elas acontecerão, em média, no meio de cada ciclo e esta correção é
realizada atribuindo-se metade da recompensa em cada estado 55.

3.4.2. Dados do modelo
Embora metade dos estudos tenham apresentados as probabilidades de transição,
nenhum deles explicou como as probabilidades foram calculadas e nenhum deles
também comentou sobre o uso da correção de meio ciclo. A literatura sobre modelos de
análise de decisão enfatiza a importância do uso adequado das taxas e das
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probabilidades, pois estas medidas são muitas vezes confundidas. Dependendo do
modelo, este desconhecimento pode apresentar erros importantes, impactando a
validade dos resultados do modelo

149,150

. Várias abordagens podem ser tomadas para

estimar as probabilidades de transição para a história natural do CCU nos modelos de
Markov: revisão da literatura de HPV e neoplasia intraepitelial cervical (NIC)
progressão e taxas de regressão, dados de estudos observacionais

82

. Embora existam

algumas publicações relevantes, não há diretrizes formais sobre a estimativa de
probabilidades de transição para uso em modelos de Markov

151

. A compreensão da

diferença entre taxas e probabilidades e como transformá-las corretamente é essencial
para aqueles que desenvolvem modelos deste tipo.
De acordo com as diretrizes internacionais, se os benefícios em saúde forem
medidos por meio de medidas de utilidade, os métodos utilizados (e.g., time trade-off,
standard gamble, questionários específicos) e os indivíduos que participantes das
avaliações (e.g., pacientes, público em geral, profissionais de saúde) precisam ser
relatados

152,153

. Na nossa revisão, apenas 17% dos estudos relataram os instrumentos

aplicados, os métodos de mensuração e as fontes de utilidades empregadas. O relato
inadequado dos métodos de mensuração da utilidade dificulta a comparação entre
diferentes avaliações, fato já observados em outros estudos 108,154,155. Se o objetivo final
das avaliações é influenciar a alocação de recursos para decisões baseadas em interesses
sociais, seria importante que as avaliações dos estados de saúde fossem baseadas em
pesos de utilidade representativos das preferências da população em geral e não de uma
específica

140

. Especificamente em relação às avaliações econômicas para o

rastreamento do câncer cervical, diferentes valores de utilidade para lesões precursoras e
para as formas mais invasivas podem explicar parcialmente as diferenças nos resultados
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das análises. Considerando também que os dados disponíveis de utilidade associados a
esses estados são limitados

79

, é fundamental que nas análises de sensibilidade de

estudos futuros considerem um amplo intervalo de variação, incluindo todos os
plausíveis valores de utilidade.
Os principais parâmetros de um modelo de rastreamento de CCU a serem
ajustados são: cobertura do rastreamento, incidência de HPV, prevalência dos diferentes
graus de NIC, prevalência do câncer e mortalidade por câncer e geral 3.
A participação das mulheres no rastreamento, principalmente do grupo alvo
recomendado, está intimamente relacionada à organização do rastreamento. O modelo
deve levar em conta as mulheres que nunca realizaram o exame citológico, pois elas
podem ter o risco de câncer aumentado, assim como as mulheres que fazem o exame de
forma excessiva, ou seja, as que realizam a citologia em períodos sabidamente
desnecessários, pois acarretam no aumento do custo do rastreamento e na diminuição da
qualidade de vida devido à ansiedade ao saberem que precisarão ser submetidas a novos
exames e/ou tratamentos. Os dados sobre cobertura podem ser retirados de inquéritos
populacionais ou dados de vigilância do câncer e de suas lesões precursoras.
Como a infecção por HPV é uma causa necessária para o CCU, ela faz parte da
história natural desse câncer. Ela deve ser levada em conta no modelo principalmente
quando uma das tecnologias analisadas for para a sua detecção. Idealmente deve-se
utilizar estudos que medem a incidência dessa infecção, como estudos de coorte, ensaios
clínicos ou outros estudos intervencionistas. Ainda, nos casos em que a tecnologia
analisada realiza detecção por tipos de HPV e quando há imunização por alguns tipos de
HPV, deve-se levar em conta as incidências por tipos de HPV.
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Para as probabilidades de transição para os diferentes graus de NIC e do câncer
é importante considerar os resultados dos testes de rastreamento e diagnóstico, a
qualidade destes testes e como é realizado o manejo das anormalidades. O
gerenciamento dos esfregaços citológicos e dos resultados do teste DNA-HPV, a
sensibilidade e especificidade destes testes estão relacionados ao número de casos
encaminhados para colposcopia e podem super ou subestimar o valor da RCEI. Os
testes relacionados ao diagnóstico dos casos podem ser considerados, por simplicidade,
como um único teste, mas ao fazer isso pode-se estar superestimando o custo da
estratégia, assim o ideal seria considerar a acurária da colposcopia para o
encaminhamento à biópsia. Os dados de gerenciamento dos resultados de rastreamento e
diagnóstico geralmente são os resultados de bancos de dados nacionais de vigilância da
doença, mas no caso de avaliação de uma nova tecnologia, ensaios clínicos podem ser
considerados. A qualidade dos testes, preferencialmente, pode ser obtida através de
meta-análises, mas na ausência destes estudos, ensaios clínicos ou estudos de coorte
também podem ser utilizados, lembrando que o desempenho de cada teste depende das
características locais da população avaliada.
A mortalidade específica pelo câncer na população geral e a mortalidade por
outras causas podem ser obtidas dos bancos de dados de registro de mortalidade local. A
probabilidade de morte devido ao câncer pode ser obtida no caso onde há notificações
muito bem organizadas, preferencialmente interligadas, sobre os casos de câncer
diagnosticado e de morte pelo câncer. Caso contrário, análises de sobrevida podem ser
utilizadas.
Todos os dados utilizados devem ser confiáveis a ponto de serem os mais
representativos para simular a doença em questão. Na ausência de bancos de dados e
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estudos para a parametrização do modelo, a opinião de especialistas pode ser usada
como uma legítima fonte, desde que os métodos estejam claramente declarados 156.

3.4.3. Incerteza
Todos os resultados de avaliações econômicas de tecnologias gerados por
modelos de análise de decisão estão sujeitos a incertezas

147

. Na literatura desta área, a

incerteza é comumente dividida em: parâmetros, estrutural, metodológica e
heterogeneidade

75

. Na revisão sistemática realizada, apenas um estudo avaliou

simultaneamente os quatro tipos de incerteza 129. Aproximadamente metade dos estudos
incluídos não conseguiram explicar a incerteza estrutural, indicando que ainda há uma
lacuna entre as diretrizes e o que é feito na pesquisa aplicada. Esta descoberta também
foi destacada em uma revisão anterior

76

, onde muitos modelos publicados não

conseguiram explicar corretamente as principais fontes de incerteza, em particular a
incerteza estrutural. A maioria dos estudos (92%) abordou apenas a incerteza nos
parâmetros através de análise de sensibilidade determinística. Além das considerações
padrão de incerteza sobre as estimativas dos parâmetros, é importante avaliar as
implicações de todos os tipos de incerteza nos resultados do modelo 76.
A maioria dos modelos (89%, n = 34) simulou grupos agregados de mulheres
em risco de CCU ao longo do tempo sem explicar outros aspectos da heterogeneidade
da população durante o rastreamento. A heterogeneidade (ou seja, variabilidade entre os
pacientes que pode ser explicada em função de suas características 67) reflete diferenças
nos resultados que, em princípio, podem ser explicados por variações entre subgrupos
de pacientes, seja em termos de características como a idade sexo, nível de risco e
gravidade da doença; ou em termos dos efeitos relativos do tratamento
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157

. Devido à

história natural do CCU, mulheres com idades inferiores a 30 anos têm mais infecções
por HPV em comparação às mulheres com mais de 30 anos de idade. Mulheres com
idades mais avançadas podem experimentar a progressão do HPV 16 mais vezes do que
as mulheres mais jovens. Portanto, o rastreamento por meio do teste DNA-HPV após 30
anos de idade pode ser mais efetiva do que antes desta idade

84

. Deste modo, não

considerar a heterogeneidade durante a análise, pode levar a erros nos resultados obtidos
158

. Uma forma de se contornar o efeito da heterogeneidade no rastreamento do CCU é o

uso dos modelos baseados em indivíduos, também conhecido como microsimulação

3.4.4. Consistência do modelo
A consistência do modelo refere-se à qualidade do modelo como todo. A
inspeção da lógica interna da modelagem pode ser realizada alterando-se os dados de
entrada do modelo e depois examinando com atenção os novos resultados obtidos. A
comparação com os resultados do modelo com as melhores evidências disponíveis ou
de modelos previamente desenvolvidos consiste na inspeção da consistência externa,
que pode ser realizada por meio do modelo de calibração. No caso do CCU, a
consistência do modelo pode ser verificada ao compararmos as neoplasias cervicais
preditas com os resultados observados no programa de rastreamento. Apenas 8 estudos
(21%) da revisão relataram o uso de algum método de calibração. Isso pode ser
explicado pela falta de padrões na calibração de modelos de doenças na avaliação
econômica, especialmente modelos de rastreamento de cânceres

66,159

. Na literatura

ainda não existe um consenso com relação a uma especificação mínima aceitável para
os resultados gerados pelo modelo de calibração

82

. Outra barreira potencial é a

insuficiência de dados locais confiáveis associados ao rastreamento para serem
utilizados no ajuste os parâmetros.
49

4.

MODELAGEM PARA ANÁLISE DE CUSTO-EFETIVIDADE DE
ESTRATÉGIAS DE RASTREAMENTO DO CÂNCER DO COLO
DO ÚTERO NO BRASIL

4.1.

Introdução
Estudos de avaliação econômica vêm sendo amplamente utilizados na prevenção

do câncer do colo do útero (CCU), uma vez que eles fornecem informações que podem
auxiliar aos gestores

88

na incorporação de uma nova tecnologia e estratégia de

rastreamento em um cenário onde uma política de vacinação contra o Papilomavírus
humano (HPV) já foi implantada. A combinação dos melhores dados biológicos,
epidemiológicos e econômicos em modelos matemáticos de base computacional para
uma análise de decisão permite estimar a carga evitável esperada da doença nas
diferentes estratégias, identificando os fatores mais prováveis de influenciar os
desfechos e fornecendo discernimento sobre o potencial custo-efetivo das estratégias 34.
Apesar de existirem várias formas de modelagem, o modelo de Markov vem
sendo o mais utilizado 85, isso deve-se a sua simplicidade no desenvolvimento, apuração
e comunicação

55,160

, além da disponibilidade de pacotes de planilhas e softwares

específicos de análise de decisão

161

. Este modelo é recomendável para representar

eventos repetitivos e quando o número de estados de saúde necessários para representar
todas as características relevantes não é muito grande

55,146

. Ele também permite a

comparação de vários tipos de intervenção como o rastreamento repetitivo de câncer 55.
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4.2.

Métodos

4.2.1. Análise de custo-efetividade

Caracterização do problema
A principal pergunta: Qual o custo-efetividade das estratégias de rastreamento
do CCU no Brasil, na perspectiva do Sistema Único de Saúde (SUS), no período de
2015 a 2081?

População alvo
A população alvo são mulheres que a partir de 10 anos de idade iniciarão uma
coorte hipotética e serão seguidas até a morte por qualquer causa no Brasil.

Contexto e local
O cenário da prática são as unidades básicas de saúde e hospitais, onde são
realizadas as coletas de exames e consultas ginecológicas, e clínicas de processamento
de exames no Brasil da rede SUS.

Desenho de estudo
O delineamento da avaliação econômica será baseado em modelagem, a partir
de dados secundários.

Tipo de análise
Avaliação econômica completa do tipo análise de custo-efetividade (ACE).
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Perspectiva do estudo
A análise será conduzida na perspectiva do Sistema Único de Saúde (SUS),
onde serão incluídos somente os custos diretos cobertos pelo sistema de saúde
brasileiro.

Descrição das estratégias a serem comparadas
As onze estratégias de rastreamento do CCU a serem comparadas estão descritas
na Tabela 4.2.1.1. A estratégia 1 será considerada o caso base por ser a atualmente
preconizada pelo Ministério da Saúde (MS)

38

. As estratégias de rastreamento serão

combinadas com a implantação do programa de vacinação contra o HPV.

Tabela 4.2.1.1 - Estratégias de rastreamento do câncer do colo do útero
Intervalo* Idade de início Idade de término
(anos)
(anos)
(anos)

Estratégia

Teste

1

PAP

3

25

64

2

LBC

3

25

64

3

LBC

3

30

70

4

LBC

5

25

64

5

LBC

5

30

70

6

HPV-DNA + LBC

3

25

64

7

HPV-DNA + LBC

3

30

70

8

HPV-DNA + LBC

5

25

64

9

HPV-DNA + LBC

5

30

70

10

HPV-DNA + LBC

10

25

64

11

HPV-DNA + LBC

10

30

70

PAP: citologia convencional, LBC: citologia em meio líquido, HPV-DNA: teste de detecção do DNA de tipos
específicos de HPV; *Intervalo: intervalo de rastreamento após 2 exames anuais consecutivos negativos.
Idade de início: para a realização do rastreamento; Idade de término: para a realização do rastreamento.
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Alguns estudos 45,89,90,162 indicam o rastreamento pelo teste de detecção do DNA
do HPV (HPV-DNA) e triagem dos casos positivos usando um método citológico para
detectar a presença de lesões precursoras ou do CCU com a finalidade de maximizar a
sensibilidade e a especificidade do rastreamento. Desta forma, nas estratégias 6, 7, 8, 9,
10 e 11 o teste de rastreamento seguirá esta estrutura, sendo com a citologia em meio
líquido (LBC).

Horizonte temporal
Com base na esperança de vida ao nascer da população feminina brasileira para
o ano de 2005, 76 anos

163

, o estudo acompanhará as mulheres dos 10 anos até a sua

morte por qualquer causa. O estudo avaliará um período de 66 anos (2015-2081),
necessário para capturar todas as consequências e custos relevantes para a medida de
resultado escolhido.

Desfechos de saúde
 Casos detectados de lesões precursoras de alta malignidade: neoplasias
intraepiteliais cervicais de graus 2 e 3 (NIC II/III)
 Casos detectados de CCU
 Anos de vida salvos (AVS)

Unidade monetária utilizada, data e taxa de conversão cambial
As estimativas de custo estão expressas em reais de 2012, ano de referência
também para as estimativas de utilização de serviços e dados epidemiológicos. Esta
escolha deve-se pela disponibilidade de dados mais completos, logo, mais confiáveis.
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Taxa de desconto
Será aplicada a taxa padrão recomendada de 5% sobre custos e benefícios,
seguindo a recomendação das Diretrizes nacionais de avaliação econômica 54.

Ciclo
A duração do ciclo do modelo de Markov, também chamado de ciclo
markoviano, utilizado é o de 1 ano. Este intervalo de tempo é suficiente para refletir o
rastreamento do CCU. Esta escolha baseia-se em como os dados sobre o rastreamento
estão disponíveis nos bancos de dados nacionais.

Apresentação dos resultados
A ACE de cada estratégias de rastreamento é sumarizada pela razão de custoefetividade incremental (

) calculada pela seguinte fórmula:
(1)

Em que,

é o custo da estratégia de rastreamento comparada,

estratégia no caso base,

é o custo da

é a efetividade da estratégia de rastreamento comparada e

é a efetividade da estratégia no caso base. Neste estudo, efetividade será definida
por anos de vida salvos (AVS), lesões precursoras e casos de CCU detectados. A
representa o custo incremental necessário para se obter uma unidade adicional de
benefício se a estratégia de rastreamento comparada for utilizada. Então, a
descreverá o custo adicional por lesão precursora/caso de CCU detectado e ano de vida
salvo.
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Avaliações da incerteza
Uma forma de se testar a incerteza do modelo é a realização de análises de
sensibilidade univariadas e multivariadas dos parâmetros considerados chave, incluindo
principalmente as coberturas do rastreamento e da vacinação, a efetividade vacinal, os
custos dos testes de rastreamento, taxa de desconto aplicada sobre os custos e os
desfechos em saúde. Esses parâmetros deverão ser variados em intervalos plausíveis e
as RCEI recalculadas. A análise de sensibilidade probabilística, que é baseada no
método de simulação de Monte Carlo de segunda ordem, também testa a robustez dos
resultados obtidos e é fortemente recomendada pelas diretrizes para modelos de análise
de decisão 75,76,161.

4.2.2. Desenvolvimento de estimativas epidemiológicas e de custos
Algumas das estimativas epidemiológicas e de custos que foram incorporados
no modelo de decisão foram desenvolvidas no projeto PPSUS-SP, 2013.
A frequência de lesões precursoras e casos de CCU, e outras informações
associadas à doença, às estratégias de rastreamento e à vacinação foram estimados a
partir de dados secundários (revisão da literatura e dados epidemiológicos, clínicos e de
custo) coletados a partir dos bancos de dados disponibilizados nos Sistemas de
Informação do Ministério da Saúde (SI-MS), Banco de dados da Fundação Oncocentro
de São Paulo (FOSP).
As estimativas relacionadas ao desempenho do teste LBC e do Teste HPV-DNA
são os resultados obtidos na pesquisa: “Citologia líquida e teste molecular para HPV de
alto risco: avaliação de novas modalidades de rastreio para prevenção de câncer de
colo do útero na Rede Pública de Saúde do Estado de São Paulo” conduzida por
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pesquisadores vinculados à FOSP, Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (FMUSP), Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo (IMTUSP), Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia das Doenças do Papilomavírus
Humano (INCT-HPV) e Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP). A tese de
doutorado de Martins, 2016 164 está vinculada a esse projeto.
As estimativas de custo estão expressas em reais de 2012, ano de referência
também para as estimativas de utilização de serviços e dados epidemiológicos. Os dados
de produção foram extraídos das bases de dados oficiais, utilizando os sistemas
nacionais de informação em saúde: Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) e
Autorização de Procedimentos Ambulatoriais em Alta Complexidade (APAC) e
Sistema de Informação Hospitalar (SIH/SUS). O custo dos procedimentos foi valorado
de acordo com a Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, disponível
no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do
SUS (SIGTAP).
Seguindo metodologia utilizada anteriormente 7, as estimativas de custo foram
agrupadas segundo as fases do cuidado do CCU de acordo com as diretrizes
recomendadas pelo INCA desde 2011
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: rastreamento, diagnóstico das lesões

precursoras do câncer, tratamento das lesões precursoras do câncer, tratamento cirúrgico
do câncer e tratamento clínico do câncer.

4.2.3. Modelagem: construção do modelo de análise de decisão
O modelo aqui desenvolvido será utilizado na ACE de estratégias de
rastreamento do CCU.
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A estruturação e os pressupostos do modelo de análise de decisão do tipo
Markov desenvolvido para simular o rastreamento do CCU no Brasil foi construído a
partir dos resultados mais relevantes da revisão sistemática realizada, das diretrizes
nacionais para o rastreamento do CCU

165

e das discussões com especialistas das áreas

de ginecologia, epidemiologia do câncer e avaliação de tecnologias em saúde (ATS).
Para este modelo foram estabelecidos: os estados de saúde, as possíveis
transições, as probabilidades de cada transição, a condição inicial de cada estado, os
valores de custo e efetividade de cada estado, os cálculos no início de cada ciclo para
determinar as transições e os critérios de finalização, seguindo as recomendações de
Siebert et al. 2012 55.

Estimação dos parâmetros do modelo
As probabilidades de progressão, regressão e detecção do CCU e de suas lesões
precursoras foram estimadas com base nos resultados obtidos das estimativas
epidemiológicas coletadas nos bancos de dados nacionais (Sistema de Informação do
Câncer do Colo do Útero - SISCOLO, Sistema de Informação dos exames
confirmatórios do câncer de colo de útero (colposcopia e histopatologia) HISTOCOLO, FOSP, Sistema de Informações de Mortalidade do SUS - SIM-SUS,) e
da literatura 34,164,166.

Calibração do modelo
O objetivo da calibração é encontrar os melhores valores para os parâmetros do
modelo, cujos valores iniciais possuem maior incerteza, de forma a refletir o
rastreamento do CCU realizado atualmente no Brasil.
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As probabilidades de transição escolhidas para serem calibradas foram aquelas
que foram estimadas a partir de estudos nacionais semelhantes publicados e não dos
bancos de dados nacionais. A calibração destes parâmetros foi conduzida usando-se um
algoritmo em que a cada iteração é feita a comparação do conjunto de valores sorteados
com o conjunto de valores dados para o ajuste de forma a testar a proximidade entres
eles. Essas comparações também levaram em conta a condição de que haja pequenas
variações entre as idades consecutivas, refletindo um aspecto de continuidade no tempo.
Detalhes de todo o algoritmo encontra-se no Apêndice II.

Validações do modelo
A validação de face do diagrama do modelo desenvolvido e das árvores de
decisão construídas para definir alguns dados do modelo, bem como a definição de
quais estimativas epidemiológicas e de custo usar, foram realizadas por meio de
consultas à especialistas das áreas de ginecologia, epidemiologia do câncer e ATS.

4.2.4. Softwares utilizados
As análises dos bancos de dados utilizados neste estudo foram realizadas no
software estatístico Stata (Version 11.2, StataCorp, College Station, TX).
A construção dos diagramas do modelo, as árvores de decisão e as tabelas de
dados foram construídas em planilhas do software Excel (versão 2006, Microsoft
Corporation, Redmond, WA).
O programa que realiza a calibração do modelo de análise de decisão do tipo
Markov foi desenvolvido no software MATLAB (version R2015a, The MathWorks,
Inc., Natick, MA).
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4.3.

Resultados

4.3.1. Modelo de análise de decisão do tipo Markov para a simular a história
natural do câncer de colo do útero.
A revisão sistemática sobre modelos de análise de decisão do tipo Markov para
avaliações econômicas de estratégias de rastreamento do CCU apresentada no capítulo
anterior mostrou que existem diferentes formas de modelar o processo da doença e os
estados de saúde também podem apresentar diferentes nomenclaturas. Os estados de
saúde mais frequentes nos estudos identificados foram:
 Suscetível: é o estado em que os indivíduos estão livres da doença. No caso do
CCU, é o estado em que os indivíduos não apresentam nenhuma lesão de
cérvice uterina e nenhuma infecção por HPV. Nos estudos foram denominados
por: suscetível, normal, sem infecção por HPV, saudável, ou denominados de
forma dividida: vacinados e não vacinados, imune e não imune.
 HPV: é o estado em que representa os indivíduos infectados pelo HPV, porém
não apresentam nenhuma malignidade do colo do útero. Dependendo de como
o estudo analisa o processo da doença ou avalia a tecnologia, este estado pode
ser dividido em várias formas: positivo e negativo; detectável e indetectável;
alto risco e baixo risco; HPV de tipo 16 (HPV-16), HPV de tipo 18 (HPV-18) e
outros tipos de HPV de alto risco (HR-outros); alto risco de tipo 31, alto risco
de tipo 45, alto risco de tipo 52 e outros tipos oncogênicos.
 NIC: é o estado que representa a neoplasia intraepitelial cervical. Em geral,
este estado é subdividido pelos graus dos achados histológicos: NIC de grau 1
(NIC I), NIC de grau 2 (NIC II), NIC de grau 3 (NIC III); ou NIC de grau 2 e 3
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(NIC II/III). Porém alguns estudos preferiram usar a nomenclatura dos achados
citológicos: lesão intraepitelial de baixo grau (LSIL, do ingês low squamous
intraepithelial lesion) e lesão intraepitelial de alto grau HSIL (do inglês high
squamous intraepithelial lesion).
 Câncer: o nome diz por si só. Nos estudos, dependendo de como os autores
preferiram analisar, este estado foi subdividido de diversas formas: indetectável
e detectável; diagnosticado e não diagnosticado; local e invasivo; local,
regional e distal; persistente, remissão, recorrência; estágios I, II, III e IV;
Graus 1, 2, 3 e 4 segundo a Federação Internacional de Ginecologia e
Obstetrícia (FIGO, em inglês International Federation of Gynecology and
Obstetric) conhecidos como FIGO 1, FIGO 2, FIGO 3 e FIGO 4,
respectivamente 167.
 Estados absorventes: são os estados em que os indivíduos que nele entraram
não poderão mais transitar pelos outros estados do modelo

168

, ou seja, não

continuam a participar do processo da coorte. Na revisão encontrou-se os
estados: morte (geral), morte por outras causas, morte devido ao CCU;
histerectomia (geral), histerectomia benigna e histerectomia devido ao CCU.
 Outros: em geral, são estados que não estão relacionados com a história
natural da doença em si, mas estão relacionados ao processo de detecção ou
tratamento que auxiliam no processo da tecnologia avaliada. Estes estados,
muitas vezes, são classificados como estados temporários, onde os indivíduos
necessitam não participar das transições da coorte principal por um ciclo
temporal, ou túneis, onde os indivíduos não devam participar das transições da
coorte principal por mais de um ciclo temporal 168. No caso do rastreamento do
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CCU, são representados pelos estados de detecção e de tratamento do CCU e
de suas lesões precursoras.

O modelo de análise de decisão do tipo Markov que desenvolvemos para
simular o rastreamento do CCU no Brasil foi construído a partir dos resultados mais
relevantes da revisão sistemática realizada, das diretrizes nacionais para o rastreamento
do CCU 165 e das discussões com especialistas das áreas de ginecologia, epidemiologia
do câncer e ATS. Desta forma, definimos o modelo representado nas Figuras 4.3.1.1 e
4.3.1.2. A primeira representa o modelo os estados de saúde (representados pelos
retângulos) definidos e suas possíveis transições anuais (representados pelas flechas),
levando em conta duas coortes hipotéticas: mulheres que foram vacinadas aos 10 anos
de idade e ficaram imunes contra os tipos de HPV 16 e 18 (HPV-16,18) e de mulheres
que ou não foram vacinadas ou não soro converteram. Estas coortes terão tempo de
seguimento de 66 anos, partindo dos 10 anos de idade dessas mulheres até os seus 76
anos de idade, idade esta definida pela expectativa de vida ao nascer no ano de 2005

163

.

A segunda figura representa como cada coorte será acompanhada após a detecção de
alguma anormalidade cérvice uterina pelo rastreamento.
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Figura 4.3.1.1 - Diagrama do modelo de decisão do tipo Markov proposto para simular o rastreamento do câncer de colo do útero no Brasil.
HPV: papilomavirus humano; HP-16,18: HPV de tipo 16 e/ou 18; HPV HR-outros: HPV de tipos de alto risco diferente de 16 e 18; NIC:
Neoplasia intraepitelial cervical; NIC I: NIC de grau 1; NIC II/III: NIC de graus 2 ou 3; Câncer Micro: câncer microinvasivo; Câncer Inv:
câncer invasivo.
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Figura 4.3.1.2 – Diagrama do modelo de decisão do tipo Markov proposto para simular o rastreamento do câncer de colo do útero no Brasil
detalhado. HPV: papilomavirus humano; HP-16,18: HPV de tipo 16 e/ou 18; HPV HR-outros: HPV de tipos de alto risco diferente de 16 e
18; NIC: Neoplasia intraepitelial cervical; NIC I: NIC de grau 1; NIC II/III: NIC de graus 2 ou 3; Câncer Micro: câncer microinvasivo;
Câncer Inv: câncer invasivo; Det. e Trat: detectado e tratado.

Os pressupostos do modelo são:
i. Vacinação: ocorre em uma porção da população de mulheres num instante
antes do início da análise, ou seja, aos 10 anos de idade. A divisão é
representada pelos estados de saúde “Vacinado HPV-16,18” e “Não Vacinado”
e são determinadas pela cobertura do programa de vacinação.
ii. Imunidade: é adquirida por parte das mulheres vacinadas. Para representar o
programa de vacinação iniciada em 2014 no Brasil, subdividimos a análise em
duas coortes que são representadas pelos estados de saúde “Imune” e “Não
Imune” e são determinadas pelas efetividades de tomar uma e duas doses.
Como a vacina distribuída pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) é a
quadrivalente e o foco da análise é o CCU, estamos considerando somente a
imunização pelos tipos de HPV 16 e 18 conjuntamente.
iii. Infecção pelo HPV: na coorte das imunes, as mulheres podem se infectar por
qualquer tipo de alto risco diferente dos tipos 16 e 18, onde a proporção delas é
representada pelo estado de saúde “HPV HR-outros”; enquanto que as
mulheres não imunizadas podem se infectar por qualquer tipo de alto risco de
HPV, incluindo os tipos 16 e 18, e estão representadas pelo estado de saúde
“HPV”. Em ambas as coortes, as mulheres têm probabilidades de clarear a
infecção e retornar para os seus respectivos estados de não doença (“Imune” e
“Não Imune”).
iv. NIC: como o surgimento das malignidades de cérvice uterina dependem
necessariamente da infecção pelo HPV de alto risco, as mulheres que estão nos
estados de saúde “Imune” e “Não Imune” podem transitar para os seus
respectivos estados de NIC, onde podem primeiro ir para o estado de saúde de
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grau 1, representados pelos estados “NIC I HR-outros” e “NIC I”, ou
diretamente para o estado de graus 2 ou 3, representados pelos estados “NIC
II/III HR-outros” e “NIC II/III”). As mulheres que estão no estado de grau 1
podem evoluir para os estados de graus 2 ou 3 e estas podem evoluir para os
estados de câncer microinvasivo, representados pelos estados “Câncer Micro”
ou “Câncer Micro HR-outros”, em que dependem das coortes imune e não
imune. As que estão no estado de graus 1 de NIC têm probabilidades de
regredir as lesões, seja de forma espontânea ou com o tratamento, e dentro do
ciclo temporal de 1 ano adotado, podem clarear a infecção, retornando para o
estado de suscetível. As mulheres que apresentam NIC de grau 2 ou 3 regridem
somente com o tratamento, e dentro do ciclo temporal de 1 ano adotado, podem
clarear a infecção, retornando para o estado de suscetível (“Imune”, “Não
Imune”).
v. Câncer: adotamos a subdivisão para o CCU em microinvasivo (estados
“Câncer Micro HR-outros” e “Câncer Micro”, respectivamente para as coortes
de imunes e não imunes) e invasivo (estados “Câncer Inv HR-outros” e
“Câncer Inv”, respectivamente para as coortes de imunes e não imunes),
levando em conta a forma de seguimento de detecção e tratamento para cada.
As mulheres com NIC de graus 2 ou 3 podem evoluir para o câncer
microinvasivo e deste podem evoluir para a forma invasiva.
vi. Histerectomia devido ao câncer: no rastreamento, o CCU microinvasivo pode
ser detectado e tratado com a histerectomia extrafacial ou radical, indo para os
estado de saúde “Histerectomizada (câncer)” ou realizar um procedimento
onde há a preservação do colo (e.g., conização), que é o caso de mulheres que
desejam manter a fertilidade, geralmente para mulheres com menos de 40 anos
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de idade, e após um tempo, podem retornar para o estado livre de doença
(“Imune” e “Não Imune”). O tratamento das mulheres com a foram invasiva é
sempre a histerectomia radical, ou seja, se tratadas, sempre transitam para o
estado de saúde “Histerectomizada (câncer)”. Deste estado, as únicas
transições possíveis são para os estados absorventes de morte (“Morte
(Câncer)” ou “Morte (Outras Causas)”).
vii. Morte devido ao câncer: mulheres com CCU na forma invasiva têm uma
probabilidade de morrer, principalmente nos casos não tratados e independe se
estão imunes ou não. O estado absorvente de morte devido a este câncer é
representado pelo estado “Morte (Câncer)”. Mulheres histerectomizadas devido
ao CCU também podem morrer devido a este câncer (processo de tratamento),
porém com uma probabilidade menor do que nos casos não tratados.
viii. Histerectomia devido a outras causas: todas as mulheres, independente do
estado de saúde e da imunização (é lógico, exceto as histerectomizadas devido
ao CCU), estão sujeitas à algum procedimento de perda do colo do útero, indo
para o estado “Histerectomizada (Outras causas)”, saindo deste estado somente
para o estado absorvente de morte devido a outras causas diferente do CCU
(estado “Morte (Outras causas)”). Ou seja, estas mulheres não participam mais
da coorte de rastreamento.
ix. Morte devido a outras causas: todas as mulheres, independente do estado de
saúde e da imunização (é lógico, exceto as que morreram devido ao câncer em
questão), estão sujeitas à morte por outras causas diferentes ao CCU, indo para
o estado absorvente “Morte (Outras causas)”.
x. Detecção e Tratamento de NIC: as mulheres com NIC de grau 1 detectadas
pelo rastreamento, tanto nas coortes imune e não imunes, podem ser
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submetidas a algum tratamento, em que na maioria das vezes, é o excisional
ambulatorial, como a exérese da zona de transformação (EZT, em inglês
conhecida como LLETZ ou LEEP). Estas mulheres serão acompanhadas por
dois anos antes de retorem para a coorte pelo estado livre de doença. Este
acompanhamento é representado pelos os estados túneis de saúde, da Figura
4.3.1.2, “NIC I Det e Trat após 1 ano” e “NIC I Det e Trat após 2 ano”, no caso
e NIC de grau 1 e “NIC II/III Det e Trat após 1 ano” e “NIC II/III Det e Trat
após 2 ano”, no caso e NIC de grau 2 ou 3. Neste acompanhamento, as
mulheres devem ser submetidas a novos exames citopatológicos e, se
necessário, colposcópicos. As mulheres detectadas com NIC de grau 1
apresentam uma probabilidade de ficarem somente em observação, ao invés de
realizarem o procedimento de tratamento, uma vez que este tipo de
anormalidade pode regredir de forma espontânea.
xi. Detecção e Tratamento de câncer microinvasivo: como já especificado no
item iv, as mulheres com CCU microinvasivo detectado pode optar por realizar
algum procedimento onde há a preservação do colo. Estas mulheres serão
acompanhadas por cinco anos antes de retorem para a coorte pelo estado livre
de doença (“Imune”, “Não Imune”). Este acompanhamento é representado
pelos os estados túneis de saúde “Câncer Micro Det e Trat após 1 ano”,
“Câncer Micro Det e Trat após 2 ano”, “Câncer Micro Det e Trat após 3 anos”,
“Câncer Micro Det e Trat após 4 anos” e “Câncer Micro Det e Trat após 5
anos” da Figura 4.3.1.2. Definimos que todas as mulheres com menos de 40
anos de idade aqui diagnosticadas são submetidas a esse procedimento de
tratamento. No caso de mulheres com idade igual ou superior a 40 anos,
diagnosticadas com este tipo de malignidade, são submetidas ao tratamento de
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histerectomia extrafacial ou radical, indo para os estado de saúde
“Histerectomizada (câncer)”.

Para cada estado de transição do modelo de decisão desenvolvido, e apresentado
nas Figuras 4.3.1.1 e 4.3.1.2, é necessário definir como o rastreamento deve ocorrer,
contabilizando a quantidade de casos detectados e os custos associados. As Figuras
4.3.1.3 e 4.3.1.4 representam as árvores de decisão desenhadas com os possíveis
procedimentos do rastreamento citológico e do exame histopatológico para a
confirmação diagnóstica das malignidades do colo do útero. A configuração de cada
braço destas árvores foi construída com base nos resultados mais relevantes da revisão
sistemática realizada, nas diretrizes nacionais para o rastreamento do CCU

165

e das

discussões com especialistas das áreas de ginecologia e epidemiologia do câncer. A
Figura 4.3.1.5 representa a árvore de decisão com os possíveis procedimentos do
rastreamento usando o teste DNA-HPV. A configuração desta árvore foi baseada nos
resultados do estudo conduzido pela FOSP em parceria com o IMT-USP164 e pelas
discussões com os pesquisadores nele envolvido. Esta estratégia de rastreamento
também é indicada em estudos recentes de revisão sobre o teste DNA-HPV
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.O

significado dos parâmetros apresentados nas árvores das Figuras 4.3.1.3 e 4.3.1.4 e
4.3.1.5 são apresentadas na Tabela 4.3.1.1.
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Figura 4.3.1.3 – Árvore de decisão para o exame citológico que auxilia a contabilização da quantidade de casos detectados e os custos
associados necessários para a simulação do o rastreamento do câncer de colo do útero no Brasil.
Os achados citológicos: ASC-US: Células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas; LSIL: lesão
intraepitelial escamosa de baixo grau; ≥ASC-H: inclui os achados citológicos: células escamosas atípicas de significado indeterminado não
podendo excluir lesão intraepitelial de alto grau, células atípicas de origem indefinida, lesão intraepitelial escamosa de alto grau, carcinomas e
Adenocarcinoma. ≥ASC-US: ASC-US + LSIL + ≥ASC-H. Os parâmetros de custo e as probabilidades estão descritas na Tabela 4.3.1.1.
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Figura 4.3.1.4 – Árvore de decisão para o exame de confirmação diagnóstica (colpos copia e biópsia) que auxilia a contabilização da
quantidade de casos detectados e os custos associados necessários para a simulação do o rastreamento do câncer de colo do útero no Brasil.
Os achados histológicos: NIC I e NIC II/III: neoplasia intraepitelial cervical de graus 1 e 2 ou 3 respectivamente; CA: câncer de colo do
útero. Os parâmetros de custo e as probabilidades estão descritas na Tabela 4.3.1.1.
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Figura 4.3.1.5 – Árvore de decisão para o exame de detecção do DNA do HPV (Teste HPV-DNA) que auxilia a contabilização da
quantidade de casos detectados e os custos associados necessários para a simulação do o rastreamento do câncer de colo do útero no Brasil.
HPV: papilomavirus humano; Positivo para 16 ou 18: casos positivos de HPV de tipos 16 e/ou 18; Positivo HR-outros: casos positivos de
HPV de tipos de alto risco diferentes de 16 e 18. Os parâmetros de custo e as probabilidades estão descritas na Tabela 4.3.1.1.

Tabela 4.3.1.1 – Descrição dos parâmetros necessários para alimentar as árvores de
decisão para o rastreamento citológico (Figuras 4.3.1.3), para os testes de confirmação
diagnóstica (Figuras 4.3.1.4) e para o teste de detecção de DNA do HPV (Figuras
4.3.1.5) que calculam a quantidade de casos detectados e os custos associados a cada
estado de saúde do modelo de decisão definido (Figuras 4.3.1.1 e 4.3.1.2).
Variável Descrição
Citologia
proporção de mulheres que coletam amostra para a citologia (cobertura do
rastreamento)
p_sat
proporção de amostras satisfatórias
p_ad
proporção de mulheres que fazem o seguimento após a citologia (adesão + acesso)
p_neg
proporção de resultados negativos na citologia
p_ben
proporção de resultados com alteração benígna na citologia
p_asc
proporção de resultados ASC-US na citologia
p_lsil
proporção de resultados LSIL na citologia
p_am
proporção de resultados com alteração citológica maior (lesões ≥ASC-H)
p_ac
proporção de resultados com alteração citológica ( lesões ≥ASC-US)
proporção de mulheres que fazem o seguimento após resultado de ASC-US ou LSIL
p_adr
na citologia (repete a cito após 6 meses, somente para ≥30 anos)
c_col
custo da coleta da citologia (R$)
c_lei
custo da leitura da citologia (R$)
c_go
custo da consulta com especialista (R$)
Colposcopia seguida de biópsia
p_cobc
proporção de mulheres que realizam a colposcopia
p_adc
proporção de mulheres que fazem o seguimento após a colposcopia/biópsia
p_negc
proporção de resultados negativos na colposcopia
p_benc
proporção de resultados de caráter benígno na colposcopia/biópsia
p_n1
proporção de resultados NIC I na colposcopia/biópsia
p_n23
proporção de resultados NIC II ou III na colposcopia/biópsia
p_cam
proporção de resultados Câncer microinvasivo na colposcopia/biópsia
p_cai
proporção de resultados Câncer invasivo ou Adenocarcinoma na colposcopia/biópsia
proporção de mulheres que realizam algum procedimento após resultado NIC I na
p_proc
colposcopia/biópsia
c_clc
custo da coleta da colposcopia (R$)
c_clb
custo da coleta e leitura da biópsia (R$)
c_go
custo da consulta com especialista (R$)
Teste HPV-DNA → citologia em meio líquido
proporção de mulheres que coletam amostra para o teste de HPV-DNA (cobertura de
p_cob
rastreamento)
p_negh
proporção de resultados negativos no teste de HPV-DNA
proporção de resultados positivos para os tipos 16 e/ou 18 de HPV no teste de HPVp_h1618
DNA
proporção de resultados positivos para outos tipos de alto risco de HPV diferentes de
p_hou
16 e 18 no Teste HPV-DNA
c_colh
custo da coleta do teste de HPV-DNA (R$)
custo da coleta do Teste HPV-DNA (Cobas Roche, preço de custo da rotina do
c_leih
Hospital) (R$)
custo da citologia em meio líquido (SurePath, preço de custo da rotina do Hospital)
c_lei
(R$)
c_go
custo da consulta com especialista (R$)
p_cob
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A matriz representando as possíveis probabilidades transições do modelo de
decisão é apresentada Figura 4.3.1.6. e a descrição de seus parâmetros são apresentados
na Tabela 4.3.1.2.
Tabela 4.3.1.2. – Descrição das probabilidades de transição utilizadas no modelo de análise de
decisão representada na Figura 4.3.1.2 e representas na Matriz da Figura 4.3.1.6.
Variável
p1,1
p2,1
p1,2
p2,2
p3,2
p6,2
p9,2
p15,2
p1,3
p3,3
p4,3
p6,2
p5,4
p1,5
p6,6
p7,6
p9,6
p8,7
p1,8
p9,9
p10,9
p15,9
p16,9
p11,10
p12,11
p13,12
p14,13
p1,14
p15,15
p16,15
p17,15
p16,16
p17,16
p18,18
p18,c
p19,c

Descrição
probabilidade de suscetível permanecer como suscetível
probabilidade de transição de suscetível para infectado por HPV
probabilidade de transição de infectado por HPV para suscetível
probabilidade de infectado por HPV permanecer como infectado por HPV
probabilidade de transição de infectado por HPV para NIC I
probabilidade de transição de infectado por HPV para NIC II/III
probabilidade de transição de infectado por HPV para câncer microinvasivo
probabilidade de transição de infectado por HPV para câncer invasivo
probabilidade de transição de NIC I para suscetível
probabilidade de NIC I permanecer como NIC I
probabilidade de transição de NIC I para NIC II/III
probabilidade de detectar e tratar NIC I (permanece por 1 ano em observação)
probabilidade de NIC I permanecer em observação após 2 anos de lesão detectada e tratada
probabilidade de transição de NIC I para suscetível após 3 anos de lesão detectada e tratada
probabilidade de NIC II/III permanecer como NIC II/III
probabilidade de transição de NIC II/III para câncer microinvasivo
probabilidade de detectar e tratar NIC II/III (permanece por 1 ano em observação)
probabilidade de NIC II/III permanecer em observação após 2 anos de lesão detectada e tratada
probabilidade de transição de NIC II/III para suscetível após 3 anos de lesão detectada e tratada
probabilidade de câncer microinvasivo permanecer como câncer microinvasivo
probabilidade de transição de câncer microinvasivo para câncer invasivo
probabilidade de detectar e tratar câncer microinvasivo (permanece por 1 ano em observação) (até 39 anos)
probabilidade de câncer microinvasivo permanecer em observação após 2 anos de lesão detectada e tratada
probabilidade de câncer microinvasivo permanecer em observação após 3 anos de lesão detectada e tratada
probabilidade de câncer microinvasivo permanecer em observação após 4 anos de lesão detectada e tratada
probabilidade de câncer microinvasivo permanecer em observação após 5 anos de lesão detectada e tratada
probabilidade de transição de câncer microinvasivo para Suscetível após 6 anos de lesão detectada e tratada
probabilidade de câncer microinvasivo realizar histerectomia devido ao câncer (após 40 anos)
probabilidade de câncer invasivo permanecer como câncer invasivo
probabilidade de câncer invasivo realizar histerectomia devido ao câncer
probabilidade de câncer invasivo morrer devido ao câncer
probabilidade de histerectomia devido ao câncer permanecer neste estado
probabilidade de histerectomia devido ao câncer morrer devido ao câncer
probabilidade de histerectomia devido a outras causas permanecer neste estado
probabilidade de realizar histerectomia devido a outras causas (todos os estados estão sujeitos)
probabilidade de morrer devido a outras causas (todos os estados estão sujeitos)

c=1, 2, ..., 19.
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Figura 4.3.1.6 – Matriz com as probabilidade de transição do o modelo de decisão do tipo Markov proposto para simular o rastreamento do
câncer de colo do útero no Brasil.
HPV: papilomavirus humano; NIC: Neoplasia intraepitelial cervical; NIC I: NIC de grau 1; NIC II/III: NIC de graus 2 ou 3; Câncer Micro:
câncer microinvasivo; Det. e Trat: detectado e tratado. Descrição das probabilidades são apresentadas na Tabela 4.3.1.2.

4.3.2. Estimativas epidemiológicas

Cobertura do rastreamento do câncer de colo do útero
A Tabela 4.3.2.1 mostra os resultados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013
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sobre a proporção de mulheres que realizam o exame preventivo para o CCU nos

últimos três anos anteriores à pesquisa, na população de mulheres geral e na faixa etária
de 25 a 64 anos. Esta pesquisa mostra que quase 80% das mulheres, na faixa etária
preconizada, realizaram o exame preventivo nos últimos 3 anos. Vale ressaltar que cerca
de 9,5% das mulheres participantes nunca realizaram o exame, e segundo a pesquisa,
45,6% destas não fizeram por considerá-lo desnecessário. Cerca de 42,1% do total de
mulheres participantes pagaram o exame e/ou realizaram pelo plano de saúde.

Tabela 4.3.2.1 - Proporção de mulheres, de 25 a 64 anos de idade, que realizaram o
exame citopatológico para câncer de colo do útero. Brasil, 2013.
Tempo que fez o último exame
menos de 1 ano
entre 1 a 2 anos
entre 2 a 3 anos
mais de 3 anos
Nunca
Total

25 a 64 anos
n
%
11.409
45,0
6.399
25,3
2.170
8,6
2.956
11,7
2.402
9,5
25.336
100,0

Total
n
13.884
7.912
2.792
4.478
5.216
34.282

%
40,5
23,1
8,1
13,1
15,2
100,0

Fonte: Banco de dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013

A Tabela 4.3.2.2 foi construída a partir do banco de dados do SISCOLO e das
Projeções de População do IBGE163 para o ano de 2012. A partir do SISCOLO, coletouse o total de exames citopatológicos para CCU realizados e a proporção de mulheres
que relataram terem feito o exame em menos de 1 ano e da projeção do IBGE a
população de mulheres para o ano de 2012. Assim, a cobertura do rastreamento do
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câncer do colo do útero (CRCCU) para o ano de 2012 foi estimada através da razão
entre o número de mulheres que realizaram o exame descontando a proporção que
fizeram em menos de 1 ano e o total de mulheres projetada para o mesmo ano (equação
2).
(2),
onde

representa o número total de mulheres que realizaram exames citopatológicos do

colo do útero em 2012 no Brasil,

a proporção de mulheres que relataram realizar o

exame citopatológicos do colo do útero em menos de 1 ano em 2012 no Brasil e

o

número total de mulheres em 2012 no Brasil.

Tabela 4.3.2.2 Estimativa da cobertura do rastreamento do câncer de colo do útero, por
faixa etária. Brasil, 2012.

Faixa etária
(anos)

Total de
citologias
realizadas

Proporção de
citologias
realizadas em
menos de 1 ano

Até 11
Entre 12 a 14
Entre 15 a 19
Entre 20 a 24
Entre 25 a 29
Entre 30 a 34
Entre 35 a 39
Entre 40 a 44
Entre 45 a 49
Entre 50 a 54
Entre 55 a 59
Entre 60 a 64
Acima de 64
Total

7.166
38.678
601.881
1.024.499
1.207.145
1.272.121
1.178.739
1.137.320
1.079.844
921.277
710.514
494.711
547.367
10.221.262

0,071
0,149
0,098
0,062
0,054
0,052
0,050
0,047
0,046
0,045
0,044
0,042
0,044
0,051

Total de citologias
realizadas
descontando a
repetição em
menos de 1 ano
6.654
32.919
542.700
961.330
1.141.952
1.206.548
1.120.327
1.083.385
1.029.970
880.238
679.470
473.704
523.272
9.702.351

Projeção da
população

Cobertura
estimada ¹

18.946.491
5.064.086
8.438.804
8.477.244
8.815.493
8.418.481
7.423.305
6.762.663
6.332.117
5.597.419
4.637.953
3.680.353
8.160.795
100.755.204

0,04%
0,65%
6,43%
11,34%
12,95%
14,33%
15,09%
16,02%
16,27%
15,73%
14,65%
12,87%
6,41%
9,63%

Fonte: banco de dados do SISCOLO, 2012 e das Projeções de População do IBGE para o ano de 2012, Brasil.
¹ calculada a partir da equação 1 por faixa etária.

Resultado do exame citopatológico para câncer de colo do útero
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A partir do banco de dados do SISCOLO calcularam-se as frequências simples
dos resultados dos exames citopatológicos do colo do útero realizados pelo setor
público no Brasil no ano de 2012 e encontram-se na Tabela 4.3.2.3. Para esta análise
foram excluídas, do total de 10.221.262 exames, as amostras rejeitadas (101.330, 1,0%
do total) e as insatisfatórias (19.724, 0,2% do total), permanecendo somente as
satisfatórias (10.100.208, 98,8% do total). Na mesma tabela também encontram-se os
mesmos resultados para a faixa etária de 25 a 64 anos que corresponde a 88,3%
(n=8.922.207) do total de amostras satisfatórias (17.263 amostras rejeitadas, 86.700
amostras insatisfatórias, respectivamente 1,0% e 0,2% do total de 9.026.170 exames
realizados nesta faixa).
A FOSP é responsável por cerca de 9% de todos os exames citopatológicos do
colo do útero realizados pelo setor público do Estado de São Paulo. As frequências
simples de alterações celulares foram calculadas a partir de seus bancos de dados, dos
anos de 2012, 2013 e 2014, e encontram-se na 4.3.2.4. Para esta análise foram excluídas
do total as amostras rejeitadas (que compreenderam 0,04% em 2012, 0,004% em 2013 e
0,001% em 2014 do total) e as insatisfatórias (que compreenderam 1,54% em 2012,
1,37% em 2013 e 3,51% em 2014 do total), permanecendo somente as satisfatórias.
Os resultados de células atípicas escamosas dos bancos da FOSP foram
analisados estatisticamente. Aplicando-se o teste estatístico de homogeneidade, a um
nível de significância de 1%, os resultados de lesão intraepitelial de baixo grau (NIC I) e
alto grau (NIC II/III) mostraram que, estatisticamente, há diferenças entre os valores ao
longo dos anos (i.e., p<0,01), enquanto que para lesão intraepitelial de alto grau, não
podendo excluir microinvasão (p=0,07) e de carcinoma epidermóide invasor (p=0,02)
não houve diferenças estatísticas. Ao analisar a tendência linear destes resultados,
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observou-se que há uma diminuição das proporções ao longo dos anos, exceto para o
carcinoma invasor que resultou num coeficiente de determinação de ajustamento linear
de apenas 46,3%, enquanto que os outros foram maiores do que 90%. A redução de
casos foi de 19% em 2013 e 12% em 2014 para NIC I e de 20% em 2013 e 24% em
2014 para NIC II/III.

Tabela 4.3.2.3 Resultados dos exames citopatológicos realizados pelo setor
público no Brasil, no ano de 2012.
Resultados dos exames citopatológicos
Dentro dos limites da normalidade
Alterações benignas
Células escamosas atípicas de significado
indeterminado (ASC)
Possivelmente não neoplásicas (ASC-US)
Não pode afastar lesão de alto grau (ASC-H)
Células glandulares atípicas de significado
indeterminado (AGC)
Possivelmente não neoplásicas
Não pode afastar lesão de alto grau
Células atípicas de origem indefinida
Possivelmente não neoplásicas
Não pode afastar lesão de alto grau
Células atípicas escamosas
Lesão intraepitelial de baixo grau (LSIL)
Lesão intraepitelial de alto grau (HSIL)
Lesão intraepitelial de alto grau, não
podendo excluir microinvasão
Carcinoma epidermóide invasor
Células atípicas glandulares
Adenocarcinoma in situ (AIS)
Adenocarcinoma invasor
Outras neoplasias malignas
Total de amostras satisfatórias

Total
n
1.562.472
8.258.842

%
15,47
81,77

25-64 anos *
n
%
1.416.817 15,88
7.267.171 81,45

132.343
22.107

1,31
0,22

114.376
19.445

1,28
0,22

9.814
3.040

0,10
0,03

9.136
2.771

0,10
0,03

1.358
616

0,01
0,01

1.200
536

0,01
0,01

81.140
26.019

0,80
0,26

65.289
23.809

0,73
0,27

2.515
1.541

0,02
0,02

2.086
1.088

0,02
0,01

494
896
204
10.100.208**

0,00
0,01
0,00

433
744
151
8.922.207**

0,00
0,01
0,00

* Faixa de idade em que o rastreamento do câncer de colo do útero é recomendado.
**Nesta análise, as amostras rejeitadas (101.330, 0,99% do total) e insatisfatórias (19.724, 0,19% do total) foram
excluídas do total de 10.221.262 exames.
Fonte: SISCOLO, Brasil, 2012.
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Tabela 4.3.2.4 -

Resultados dos exames citopatológicos realizados na Fundação Oncocentro de São
Paulo (FOSP), nos anos de 2012, 2013 e 2014
Resultados dos exames citopatológicos
Dentro dos limites da normalidade
Alterações benignas
Células escamosas atípicas de significado
indeterminado (ASC)
Possivelmente não neoplásicas
(ASC-US)
Não pode afastar lesão de alto grau
(ASC-H)
Células glandulares atípicas de significado
indeterminado (AGC)
Possivelmente não neoplásicas
Não pode afastar lesão de alto grau
Células atípicas de origem indefinida
Possivelmente não neoplásicas
Não pode afastar lesão de alto grau
Células atípicas escamosas
Lesão intraepitelial de baixo grau (LSIL)
Lesão intraepitelial de alto grau (HSIL)
Lesão intraepitelial de alto grau, não
podendo excluir microinvasão
Carcinoma epidermóide invasor
Células atípicas glandulares
Adenocarcinoma in situ (AIS)
Adenocarcinoma invasor
Outras neoplasias malignas
Total de amostras satisfatórias

2012

2013

2014

n
6.033
199.938

%
2,89
95,90

n
6.049
202.324

%
2,90
97,05

n
7.377
222.748

%
3,21
96,88

5.120

2,46

2.940

1,41

3.659

1,59

1.914

0,92

1.069

0,51

1.132

0,49

352
180

0,17
0,09

249
103

0,12
0,05

348
85

0,15
0,04

12
32

0,01
0,02

5
1

0,00
0,00

3
3

0,00
0,00

2.383
685

1,14
0,33

1.922
544

0,92
0,26

1.855
451

0,81
0,20

59
32

0,03
0,02

43
38

0,02
0,02

42
20

0,02
0,01

1
5
6
208.487 *

0,00
0,00
0,00

2
2
1
208.467 *

0,00
0,00
0,00

2
1
0
229.911 *

0,00
0,00
0,00

*As amostras rejeitadas (0,04% em 2012; 0,004% em 2013; 0,001% em 2014) e insatisfatórias (1,54% em 2012; 1,37% em 2013;
3,51% em 2014) foram excluídas da análise.
Fonte: FOSP, 2012-2014.

Resultado do exame histopatológico para câncer de colo do útero
A partir das informações fornecidas pelo site do SISCOLO calcularam-se as
frequências simples dos resultados dos exames colposcópicos e histopatológicos do colo
do útero realizados pelo setor público no Brasil no ano de 2012 e encontram-se na
Tabela 4.3.2.5.
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A partir do banco de dados do HISTOCOLO do Estado de São Paulo do ano de
2012, fornecido pela FOSP, calcularam-se as frequências simples dos resultados dos
exames colposcópicos e histopatológicos do colo do útero, geral e por encaminhamento
citológico, realizados pelo setor público no Estado de São Paulo, e encontram-se,
respectivamente, na Tabela 4.3.2.6 e Tabela 4.3.2.7.

Tabela 4.3.2.5 - Resultados dos exames colposcópicos e histopatológicos realizados na
rede pública do Brasil no ano de 2012.
25-64 anos *

Resultados dos exames histopatológicos

Total

n

%

n

%

Insatisfatório

1,421

3.24

1,727

3.12

Anormal

35,030

79.93

44,876

80.99

Normal

7,375

16.83

8,804

15.89

Resultado da Colposcopia

Total

43,826

55,407

Resultado da Biópsia
NIC I (displasia leve)

8,190

18.69

11,642

21.01

NIC II (displasia moderada)

4,207

9.60

5,116

9.23

NIC III (displasia acentuada / carcinoma in situ)

5,248

11.97

6,059

10.94

Carcinoma epidermóide microinvasivo

184

0.42

225

0.41

Carcinoma epidermóide invasivo
Carcinoma epidermóide invasivo, impossível
avaliar presença de nível de invasão
Carinoma verrugoso

862

1.97

1,090

1.97

158

0.36

202

0.36

3

0.01

5

0.01

Carcinoma epidermóide não ceratinizante

74

0.17

87

0.16

Adenocarcinoma in situ

127

0.29

144

0.26

Adenocarcinoma mucinoso

59

0.13

70

0.13

Adenocarcinoma viloglandular

70

0.16

82

0.15

2,140

4.88

2,704

4.88

Outras neoplasias malignas
Total

43,826

* Faixa de idade em que o rastreamento do câncer de colo do útero é recomendado.
Fonte: HISTOCOLO, Brasil, 2012.
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55,407

Tabela 4.3.2.6- Resultados dos exames colposcópicos e histopatológicos realizados no
setor público do Estado de São Paulo no ano de 2012.
25-64 anos *

Resultados dos exames histopatológicos

n

%

Total
n

%

Resultado da Colposcopia
Insatisfatório
Sugestiva de NIC
Sugestiva de invasão
Normal
Total

578

4.05

716

3.83

10,888

76.27

14,546

77.75

231

1.62

294

1.57

2,579

18.07

3,153

16.85

14,276

18,709

Resultado da Biópsia
Insatisfatório

460

2.48

564

2.32

Normal

9,588

51.79

12,413

51.04

Alteração benigna

2,101

11.35

2,489

10.24

NIC I (displasia leve)

3,072

16.59

4,809

19.78

NIC II (displasia moderada)

1,511

8.16

1,876

7.71

NIC III (displasia acentuada / carcinoma in situ)

1,272

6.87

1,502

6.18

39

0.21

53

0.22

250

1.35

318

1.31

57

0.31

78

0.32

3

0.02

4

0.02

9

0.05

13

0.05

Carinoma sem especificação

45

0.24

63

0.26

Adenocarcinoma in situ

45

0.24

53

0.22

Adenocarcinoma mucinoso

17

0.09

24

0.10

Adenocarcinoma viloglandular

19

0.10

21

0.09

Adenocarcinoma sem especificação

26

0.14

38

0.16

Carcinoma epidermóide microinvasivo
Carcinoma epidermóide invasivo
Carcinoma epidermóide invasivo, impossível
avaliar presença de nível de invasão
Carinoma verrugoso
Carcinoma epidermóide não ceratinizante

Total

18,514

24,318

* Faixa de idade em que o rastreamento do câncer de colo do útero é recomendado.
Fonte: HISTOCOLO-SP, 2012.

No banco do HISTOCOLO do Estado de São Paulo, inicialmente tinha 26.334
registros, porém, destes, cerca de 30% (7.625) não informam sobre os resultados da
colposcopia e cerca de 8% (2.016) não apresentam informações sobre o resultado da
biópsia. Neste banco foram encontradas 6 mulheres com HIV ou com alguma outra
doença imunossuprimida e 3 gestantes e 1 gestante com HIV, em que, para os cálculos
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das frequências dos exames histopatológicos por encaminhamento e da acurácia da
citologia não foram consideradas. Além disso, como não havia informações ou de
encaminhamento ou resultado da biópsia, foram consideradas somente 18.901 (72% do
total) mulheres. Nas Tabelas 4.3.2.7 e 4.3.2.8, as informações foram divididas nas
faixas etárias de menos de 25 anos, entre 25 e 64 anos (faixa recomendada para o
rastreamento) e maiores que 65 anos de idade.

Tabela 4.3.2.7 - Resultados dos exames histopatológicos por encaminhamento citológico
realizados na rede pública do Estado de São Paulo no ano de 2012.

*A faixa etária de 25-64 anos é a faixa recomenda pelo rastreamento do câncer de colo do útero. Cito = Citologia
convencional. Fonte: SISCOLO, FOSP
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Acurácia do exame citopatológico do colo do útero (Papanicolaou)
A partir do banco de dados do HISTOCOLO do Estado de São Paulo do ano de
2012, fornecido pela FOSP, foram calculadas, para as faixa etárias de menos de 25 anos,
entre 25 e 64 anos (faixa recomendada para o rastreamento) e maiores que 65 anos de
idade, com ponto de corte para lesões maiores (≥ASC-H), o número necessário para se
detectar 1 caso, a sensibilidade, a especificidade, o valor preditivo positivo, o valor

preditivo negativo e seus respectivos intervalos de 95% de confiança do exames
histopatológico do colo do útero realizados pelo setor público no Estado de São Paulo, e
encontram-se na Tabela 4.3.2.8. Os intervalos de confiança foram calculados pelo
método do binômio.
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Tabela 4.3.2.8 - Acurácia do exame citopatológico do colo do útero (Papanicolaou) realizado na rede pública do Estado de São Paulo no ano
de 2012 por faixa etária.

Resultado do exame do Teste de detecção do DNA do HPV
Estes resultados são do estudo realizado pela FOSP em parceria com o IMT e a
FMUSP e tese de aluno de doutorado 164.

Tabela 4.3.2.9 – Frequências dos resultados obtidos com o teste que detecta o DNA do
HPV por tipos de HPV e faixa etária.
Idade
(anos)

Negativo
n
%

HR
n

%

16/18
n

%

HR-outros
TOTAL
n
%
n

≤ 24

1.252

59,3

860

40,7

286

13,5

574

27,2

2.112

25 - 29

1.262

78,5

345

21,5

88

5,5

257

16,0

1.607

30 - 34

1.545

82,6

325

17,4

101

5,4

224

12,0

1.870

35 - 39

1.598

88,1

215

11,9

56

3,1

159

8,8

1.813

40 - 44

1.567

89,7

179

10,3

44

2,5

135

7,7

1.746

45 - 49

1.590

92,3

133

7,7

31

1,8

102

5,9

1.723

50 - 54

1.479

92,5

120

7,5

21

1,3

99

6,2

1.599

55 - 59

1.202

93,1

89

6,9

21

1,6

68

5,3

1.291

60 - 64

951

93,5

66

6,5

10

1,0

56

5,5

1.017

1.147

94,6

66

5,4

14

1,2

52

4,3

1.213

13.593

85,0

2.398

15,0

672

4,2

1.726

≥ 65

Total

10,8 15.991

HPV: Papilomavírus humano; HR: HPV de qualquer tipo de alto risco; 16/18: HPV de tipos 16 e/ou 18. HR-outros:
HPV de qualquer tipo de alto risco, exceto 16 e 18.
Fonte: Martins TR, et al., 2016 (Toni)

Como indicado no estudo

164

, a estratégia escolhida foi a de detecção do DNA

do HPV seguida de colposcopia no caso de HPV de tipos 16 e/ou 18 e seguida de
citologia no caso de HPV de tipos de alto risco diferentes de 16 e 18 e destes, somente
segue para a colposcopia as citologias classificadas como ASC-US ou maiores (ASCUS +). A Figura 4.3.1.7 representa esta estratégia com os valores dos resultados obtidos
no estudo. A acurácia desta estratégia encontra-se na Tabela 4.3.2.10.
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Figura 4.3.1.7 – Representação gráfica do processo da estratégia indicada para o teste de
detecção do DNA do HPV com os valores obtidos pelo estudo. Fonte: Martins, 2016 164.

Tabela 4.3.2.10 - Acurácia da estratégia para o teste de
detecção do DNA do HPV, representada na Figura 4.3.1.7.

Sensibilidade
Especificidade
VPN
VPP

IC de 95%

Valor
90,28
93,80
99,95
6,18

83,43
93,43
99,92
4,72

VPN: valor preditivo negativo; VPP: valor preditivo positivo
Fonte: Martins. 2016 164
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97,12
94,17
99,99
7,63

Mortalidade
A codificação da Décima Revisão de Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10) foi utilizada para a extração do
número de óbitos por CCU no SIM/SUS. Selecionou-se as seguintes categorias do
capítulo II (referente a neoplasias-tumores): C53 (Neoplasia maligna do colo do útero),
C54 (neoplasia maligna do corpo do útero), C55 (neoplasia maligna do útero porção não
especificada), R00 (anormalidades do batimento cardíaco) a R99 (outras causas mal
definidas e mortalidade não especificada). Sendo assim, encontrou-se 5.263 óbitos por
CCU registrados em 2012.
Para o cálculo da taxa de mortalidade por este câncer na população feminina no
ano de 2012, foi aplicada metodologia de correção dos dados de óbitos do Sistema de
Informação de Mortalidade (SIM), utilizada em estudos recentes

42,173,174

. Esta correção

foi realizada em duas etapas.
Primeira etapa: redistribuição de todos os óbitos classificados como neoplasia
maligna do útero, porção não especificada (C55), mantendo a mesma proporção dos
óbitos por câncer do colo e do corpo do útero:
1. Obter os números de óbitos por “neoplasia maligna do colo do útero”
(C53) e por “neoplasia maligna do corpo do útero” (C54), somá-los (C53
+ C54 = 100%) e identificar a proporção referente a colo do útero (C53).
2. Aplicar a proporção correspondente à C53 na categoria C55, assumindose que será mantida a mesma relação encontrada entre aqueles
classificados como colo do útero (C53) e corpo do útero (C54).
3. Somar o número de óbitos obtido no item anterior com o número de
óbitos por C53 (Neoplasia maligna do colo do útero).
87

Segunda etapa: redistribuição proporcional a 50% dos óbitos cuja causa básica
foi classificada como mal definida, ou seja, “Sintomas, sinais e achados anormais de
exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte” (R00-R99),
empregando a metodologia de redistribuição proporcional utilizada pela Organização
Mundial da Saúde (OMS):
1. Calcular o fator de correção (FC) por meio da seguinte fórmula:

(3)

O fator de correção sempre será maior do que 1, pois o denominador é menor
que o numerador.
2. Adicionar 50% do valor decimal à estimativa dos óbitos por câncer
calculada na etapa anterior. Por exemplo, se o fator de correção for 1,20,
50% de 0,20 será 0,10, ou seja, 10% dos óbitos do grupo R00-R99 será
adicionado à estimativa de óbitos por CCU.
Os fatores de correção foram calculados para cada faixa etária, usando o total da
população feminina referente a 2012, estimado pelo IBGE. As taxas de mortalidade por
CCU brutas e com correção por redistribuição proporcional dos óbitos classificados
como “útero, porção não especificada” e por acréscimo de 50% dos óbitos classificados
como “causas mal definidas”, por faixa etária, por 100 mil mulheres, para o ano de
2012, são apresentadas na Tabela 4.3.2.8.
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Tabela 4.3.2.11 - Taxas de mortalidade por câncer do colo do útero brutas e corrigidas e
taxa de mortalidade por outros motivos, por faixa etária, por 100 mil mulheres. Brasil,
2012.
Faixa etária
(anos)
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 ou mais
Total

Taxa
(Bruta)
0,0
0,1
0,6
1,7
3,2
6,5
8,8
12,4
13,8
16,3
19,2
23,0
28,0
31,3
40,9
7,0

Taxa
(Corrigida) *
0,0
0,1
0,6
1,7
3,4
6,7
9,1
12,7
14,2
16,7
19,8
23,7
28,8
32,2
42,8
7,3

Taxa
(Outros)
8,1
21,9
23,4
21,5
22,9
20,4
22,3
21,6
21,8
24,8
29,0
36,7
57,7
96,3
283,8
25,8

*Corrigida por redistribuição proporcional dos óbitos classificados como “útero, porção não especificada” e por
acréscimo de 50% dos óbitos classificados como “causas mal definidas”

Vacinação
As coberturas brasileiras da vacina quadrivalente contra o HPV, ofertada em
todos os serviços públicos, na população feminina nos anos de 2014 e 2015 foram
extraídas do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI)
175,176

e estão apresentadas na Tabela 4.3.2.10.
Em ambos os anos, houve uma redução acima de 40% na cobertura entre a

primeira e a segunda dose. De 2015 para 2014, houve uma redução da cobertura em
cerca de 50%.
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Tabela 4.3.2.12 -Coberturas da vacina quadrivalente contra o papilomavírus humano na
população feminina, por idade, por dose, ofertada em todos os setores públicos. Brasil,
2014 e 2015.
Idade (anos)

1ª dose (%)

2ª dose (%)

3ª dose (%)

102,86

35,15

0,67

12

89,25

56,63

0,27

13

108,18

69,47

0,34

14

1,18

20,47

0,14

99,61

58,42

0,47

9

80,64

18,13

0,05

10

67,67

37,22

0,08

11

46,39

42,46

0,08

em 2014
11

Total
em 2015

12
Total

7,64

18,62

0,07

49,61

29,09

0,07

TOTAL

70,86

41,56

0,24

Fonte: Sistema de informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI/DATASUS).
Acesso em: 05/01/2016.

4.3.3. Quantificação e custeio de recursos

Rastreamento
Consiste na realização do exame citopatológico cérvico-vaginal convencional
(PAP), oferecido na atenção básica e eventualmente em unidades de referência. A
política atual preconiza que o exame pode ser colhido por um profissional de
enfermagem e/ou médico em serviço de livre demanda.
Para a estimativa de utilização de serviços de saúde desta fase, apresentados na
Tabela 4.3.3.1, foram considerados o total de exames PAP realizados, recuperado do
SIA/SUS e duas consultas por exame, uma para a coleta do exame citopatológico e
outra para a informação do diagnóstico. Assumiu-se que todos os exames e consultas
foram realizados na atenção básica. Para estimar o custo dos exames usou-se o valor
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unitário de R$6,64 e para as consultas adotou-se o valor de 5% do repasse per capita
para a atenção básica. Em 2011 o gasto per capita federal com atenção básica foi de
R$66,90 para todo o Brasil, com diferenças regionais. 177

Tabela 4.3.3.1 - Estimativas de custos do rastreamento no Sistema Único de Saúde.
Brasil, 2012, em Reais (R$).
Componentes
do cuidado
Exame citológico

Código do
procedimento

Número de
procedimentos

02.03.01.001-9

Custo unitário
(R$)

Custo total
(R$)

10 879 976

6,64

72 243 040,64

Consultas

-

21 759 952

3,34

72 678 239,68

Total

-

-

-

144 921 280,32

Fonte: Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) e Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos,
Medicamentos e OPM do SUS (SigTap). Acesso em: 20/03/2015.

Diagnóstico
O procedimento diagnóstico indicado para confirmação diagnóstica do CCU e
de suas lesões precursoras é a colposcopia com ou sem biópsia (exame histopatológico),
que é realizado em unidades de atendimento ambulatorial (média e alta complexidade)
eventualmente vinculadas a hospitais.
Compõem esta fase todos os procedimentos de colposcopia e exames
anatomopatológicos do colo do útero - biópsia, ambos recuperados do SIA/SUS. Nas
estimativas de custos considerou-se os valores unitários de cada procedimento.
Assumiu-se que todos os procedimentos requereram duas consultas com ginecologista,
para o cálculo das consultas, adotou-se o valor da consulta médica especializada
(R$10,00) no SUS. As estimativas estão representadas na Tabela 4.3.3.2.
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Tabela 4.3.3.2 -Estimativas de custo do diagnóstico das lesões precursoras do câncer do
colo do útero, no Sistema Único de Saúde. Brasil, 2012, em Reais (R$).
Componentes
do cuidado
Colposcopia

Código do
procedimento
02.03.02.008-1

Número de
procedimentos
679 100

Biópsia
Subtotal
(procedimentos)
Consultas

02.11.04.002-9

72 369

24,00

1 736 856,00

-

751 469

-

4 032 214,00

-

1 502 938

10,00

15 029 380,00

-

-

-

19 061 594,00

Total

Custo por
Total de custos
unidade
(R$)
3,38
2 295 358,00

Fonte: Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) e Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos,
Medicamentos e OPM do SUS (SigTap). Acesso em: 20/03/2015.

Tratamento
Os procedimentos para o tratamento das lesões precursoras do câncer incluíram
exérese de zona de transformação, conização, histerectomia vaginal e traqueloplastia.
Para os procedimentos realizados em nível ambulatorial (exérese de zona de
transformação e conização) foram considerados a totalidade dos procedimentos
disponíveis no SIA/SUS e os seus valores unitários apresentados na Tabela Unificada
do SUS. Os procedimentos que requereram internação hospitalar para serem realizados
(histerectomia vaginal e traqueloplastia) foram recuperados do Sistema de Informação
Hospitalar (SIH/SUS). Para as estimativas de custo, apresentadas na Tabela 4.3.3.3,
foram considerados o valor médio da Autorização de Internação Hospitalar (AIH)
relacionada a estes procedimentos individuais e adicionadas duas consultas, com
médico especialista, para cada procedimento realizado.
Para estimar a utilização de serviços de saúde e custos associados ao tratamento
cirúrgico (Tabela 4.3.3.4), foram recuperadas do Sistema de Informação Hospitalar
(SIH/SUS) as internações com os códigos CID-10 que se relacionavam com o CCU:
C53, C53.0, C53.1, C53.8, C53.9, C55, D06, D06.0, D06.1, D06.7, D06.9, N87.0,
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N87.1, N87.2, N87.9, N88.8, N88.9, N99.8 e N99.9. Para a estimativa de custo, foram
considerados o valor médio da AIH relacionada a estes procedimentos individuais e
adicionadas três consultas, com médico especialista, para cada procedimento realizado.
Para as estimativas de custos do tratamento clínico do CCU (Tabela 4.3.3.5),
foram considerados, além das hospitalizações por motivos não cirúrgicos, as
quimioterapias e os procedimentos diversos em alta complexidade. Assim como na fase
do tratamento cirúrgico, foram filtrados do banco completo de Autorizações de
Procedimentos em Alta Complexidade (APAC) os casos com códigos relacionados ao
CCU no ano de 2012, para todo o país. Para as internações, foi considerado o valor
médio das AIHs do ano de 2012. Para os procedimentos de alta complexidade, o
número total de procedimentos realizados no SUS foi multiplicado pelos valores
individuais registrados na Tabela Unificada do SUS. Assumiu-se três consultas com
médicos especialistas (R$ 10,00) para cada componente do cuidado.
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Tabela 4.3.3.3 - Estimativas de custo do diagnóstico das lesões precursoras do câncer
do colo do útero, no Sistema Único de Saúde. Brasil, 2012, em Reais (R$).
Componentes
do cuidado

Código do
procedimento

Número de
procedimentos

Custo unitário
(R$)

Exérese de zona
de transformação
(EZT/CAF)

04.09.06.008-9

11 282

45,24

510 397,68

Conização

04.09.06.003-8

11 131

481,55

5 360 133,05

Histerectomia
vaginal

04.09.06.010-0

730

506,79

369 956,70

Traqueloplastia

04.09.06.027-5

90

340,20

30 618,00

Subtotal
(procedimentos)

-

23 233

-

6 271 105,43

Consultas

-

46 466

10,00

464 660,00

Total

-

-

-

6 735 765,43

Custo total (R$)

Fonte: Sistema de Informação Ambulatorial (SAI/SUS); Sistema de Informação Hospitalar (SIH/SUS) e Sistema de
Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SigTap). Acesso em: 20/03/2015.

Tabela 4.3.3.4 - Estimativas de custos do tratamento cirúrgico do câncer do colo do
útero, no Sistema Único de Saúde. Brasil, 2012, em Reais (R$).
Componentes
do cuidado

Código do
procedimento

Número de
procedimentos

Custo unitário
(R$)

Custo total
(R$)

Histerectomia
total ampliada
(werthein-meigs)

04.09.06.014-3

318

928,82

295 367,48

Histerectomia
total

04.09.06.013-5

3636

705,31

2 564 542,63

Histerectomia
total ampliada
em oncologia

04.16.06.006-4

2 003

3 060,98

6 131 158,46

Histerectomia
total em
oncologia

04.16.06.007-2

324

1 078,53

349 445,66

Subtotal
(procedimentos)

-

6 281

-

-

Consultas

-

18 843

10,00

188 430,00

Total

-

-

-

11 224 814,23

Fonte: Sistema de Informação Ambulatorial (SAI/SUS); Sistema de Informação Hospitalar (SIH/SUS) e Sistema de
Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SigTap). Acesso em: 20/03/2015.
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Tabela 4.3.3.5 - Estimativas de custos do tratamento clínico do câncer do colo do útero, no
Sistema Único de Saúde. Brasil, 2012, em Reais (R$).
Componentes do cuidado
Hospitalizações
(internações)
Curetagem semiótica c/ ou
s/ dilatação do colo do
útero
Instalação endoscópica de
cateter duplo j
Quimioterapia do
carcinoma epidermóide /
adenocarcinoma do colo ou
do corpo do útero avançado
Quimioterapia de câncer na
infância e adolescência - 1ª
linha
Quimioterapia do
carcinoma epidermóide /
adenocarcinoma do colo do
útero
Subtotal (procedimentos)
Consultas
Total

Código do
Número de Custo unitário
procedimento procedimentos
(R$)
-

Custo total
(R$)

18 616

948,14

17 650 502,22

04.09.06.004-6

18

190,04

3 420,72

04.09.01.017-0

2

348,28

696,56

03.04.02.018-4

14 439

1 300,00

18 770 700,00

03.04.07.001-7

33

1 700,00

56 100,00

03.04.04.004-5

19 553

1 300,00

25 418 900,00

-

52 661
157 983
-

10,00
-

61 900 319,50
1 579 830,00
63 480 149,50

Fonte: Sistema de Informação Hospitalar (SIH/SUS); Autorizações de Procedimentos em Alta Complexidade (APAC) e
Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SigTap). Acesso em: 22/04/2015

Vacinação
Em 2014, o público alvo da vacinação contra o HPV foi meninas de 11 a 13
anos de idade, com a meta de vacinar 80% desta população, ou seja, cerca de 4,16
milhões de adolescentes. Para a introdução da vacina quadrivalente, o MS investiu R$
360,7 milhões na aquisição de 12 milhões de doses para esse ano, sendo R$30,06 por
dose. 178
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Novas tecnologias
O custo das tecnologias citologia em meio líquido (LBC) e o teste de detecção
do DNA (Teste DNA-HPV) foram fornecidas por colaboradores.
Segundo o Hospital de Câncer de Barretos (Barretos – SP) o teste LBC (da
marca SurePath) custa R$32,90 para o hospital, mas no mercado externo custa R$
60,00. Enquanto que somente o Teste DNA-HPV (da marca Cobas Roche) custa R$
58,80 para o hospital e o valor externo é R$90,00.
O Teste HPV-DNA pago pelo MS Argentino, em 2015, em pesos argentinos, foi
de $216,15 por teste e $30,58 por coletor, o que seria hoje em reias, respectivamente,
R$38,98 e R$5,51.
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4.3.4. Calibração do modelo
A Tabela 4.3.4.1 apresenta os valores utilizados na calibração do modelo. Os
parâmetros escolhidos para serem calibrados foram as probabilidades de transição: de
infecção de HPV para Suscetível, de NIC I para suscetível, de NIC I para NIC II/III, de
NIC II/III para câncer microinvasivo e de câncer microinvasivo para câncer invasivo, ou
seja, são respectivamente as variáveis p1,2, p1,3, p4,3, p7,6 e p10,9 da Tabela 4.3.4.1, as
quais estão descritas com detalhes na Tabela 4.3.1.2 e na Figura 4.3.1.6.
Os dados de prevalência de NIC I e NIC II/III foram os parâmetros escolhidos
para realizarmos o ajuste do modelo. Como estes valores representavam uma função
escada, antes de serem usadas no modelo de calibração essas prevalências foram
interpoladas para formarem curvas mais suaves. Nas Figuras 4.3.4.1 e 4.3.4.2 estão
representadas as prevalências de NIC I e NIC II/III antes e depois da interpolação.
As Figuras 4.3.4.3 e 4.3.4.4 representa o gráfico dos valores das probabilidades
de transição antes e depois da calibração.
As Figuras 4.3.4.5 e 4.3.4.6, respectivamente, representam os gráficos como as
curvas das prevalências de NIC I e NIC II/III, antes, depois da calibração e a curva
predita pelos valores inicialmente estimados.
A média das raízes dos desvios quadráticos médios obtida na comparação entre
a curva da prevalência gerada com o modelo e os valores estimados na interpolação
interpolados e a curva da prevalência dada para o ajuste são:
 antes do ajuste: 3,37.10-4
 depois do ajuste: 1,15. 10-4

97

Tabela 4.3.4.1 - Probabilidades de transição utilizadas como tentativa inicial na
calibração do modelo. As probabilidades estão exemplificadas pelos seus valores
máximos e mínimos atingidos durante suas evoluções em função da idade das mulheres
no intervalo de 11 a 76 anos.
Variável
p1,1
p2,1
p1,2
p2,2
p3,2
p6,2
p9,2
p15,2
p1,3
p3,3
p4,3
p6,2
p5,4
p1,5
p6,6
p7,6
p9,6
p8,7
p1,8
p9,9
p10,9
p15,9
p16,9
p11,10
p12,11
p13,12
p14,13
p1,14
p15,15
p16,15
p17,15
p16,16
p17,16
p18,18
p18,c
p19,c

Valores
Mínimo Máximo
0,69677 0,95063
0,03261 0,30163
0,50140 0,52145
0,44958 0,47547
0,00145 0,00436
0,00020 0,00536
0,00000 0,00043
0,00006 0,00036
0,31166 0,32413
0,25943 0,33477
0,26333 0,27386
0,06589 0,12894
0,96024 0,99864
0,96024 0,99864
0,43550 0,51203
0,22439 0,23337
0,25325 0,32534
0,96024 0,99864
0,96024 0,99864
0,28367 0,37233
0,52883 0,55010
0,00000 0,16483
0,96024 0,99864
0,96024 0,99864
0,96024 0,99864
0,96024 0,99864
0,96024 0,99864
0,00000 0,16268
0,00000 0,27944
0,00000 0,74053
0,00000 0,96135
0,00000 0,99975
0,00000 0,96135
0,96135 0,99975
0,00110 0,00110
0,00025 0,03865

c =1, 2, ..., 19.
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Fonte
complementar
164,166
166

complementar
SISCOLO, INCA
SISCOLO, INCA
SISCOLO, INCA
SISCOLO, INCA
166

complementar
166

SISCOLO-SP
complementar
complementar
complementar
166

SISCOLO-SP
SISCOLO-SP
SISCOLO-SP
complementar
166

SISCOLO-SP
complementar
complementar
complementar
complementar
complementar
SIGTAP
complementar
SIGTAP
SIM, 166
complementar
SIM, 166
complementar
SIGTAP
SIM

Figura 4.3.4.1 - Gráfico da prevalência da neoplasia intraepitelial cervical de grau 1
antes (linha tracejada) e depois da interpolação (linha contínua). Fonte: HISTOCOLO,
2012.

Figura 4.3.4.2 - Gráfico da prevalência da neoplasia intraepitelial cervical de graus 2 ou
3 antes (linha tracejada) e depois da interpolação (linha contínua). Fonte: HISTOCOLO,
2012.
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Figura 4.3.4.3 - Gráfico das probabilidades de transição antes de serem calibradas.
NIC: neoplasia intraepitelial cervical, S: suscetível, CA-M: câncer microinvasivo, CA-I:
câncer invasivo.

Figura 4.3.4.4 - Gráfico das probabilidades de transição depois de serem calibradas.
NIC: neoplasia intraepitelial cervical, S: suscetível, CA-M: câncer microinvasivo, CA-I:
câncer invasivo.
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Figura 4.3.4.5 - Gráfico da prevalência de neoplasia intraepitelial cervical de grau I
antes e depois da calibração do modelo e a curva utilizada para o ajuste (caso base).

Figura 4.3.4.6 - Gráfico da prevalência de neoplasia intraepitelial cervical de graus 2 ou
3 antes e depois da calibração do modelo e a curva utilizada para o ajuste (caso base).
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4.3.5. Resultados do modelo após a sua calibração
A partir dos resultados obtidos na calibração, foi calculado a proporção de casos
detectados na citologia que deveriam ser encaminhados para a colposcopia, proporção
de casos detectados após o exame diagnóstico e o custo do rastreamento e do exame
diagnóstico para o CCU, considerando a estratégia atual no Brasil, ou seja, sem limite
de idade e com cobertura de 56% (definido pela PNS,2013

172

). Estes resultados são

apresentados nas Tabelas 4.3.5.1 e 4.3.5.2.

Tabela 4.3.5.1 – Resultado da simulação do rastreamento e exame diagnóstico para o
câncer de colo do útero, para cada estado de saúde, por faixa etária, para a estratégia
atual de rastreamento no Brasil.
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Tabela 4.3.5.2 - Valores do custo do rastreamento (cito), do exame diagnóstico e total para o do câncer de colo do útero, para cada estado de
saúde, por faixa etária, para a estratégia atual de rastreamento no Brasil. Reais, 2012.

4.3.6. Resultados da análise de custo-efetividade
Os valores absolutos esperados do custo, do número de casos detectados, por
10.000 mil mulheres, de NIC II/III e câncer obtidos pela simulação do modelo
desenvolvido para cada estratégia são apresentados nas Tabelas 4.3.6.1 e 4.3.6.2, em
que nesta segunda há a aplicação de 5% de desconto anual sobre os custos e os
desfechos em saúde.

Tabela 4.3.6.1 - Valores absolutos esperados (sem desconto anual) do custo, do número de
casos detectados, por 10.000 mil mulheres, de NIC II/III e de câncer de colo do útero e
anos de vida obtidos pela simulação do modelo para cada estratégia de rastreamento
proposta.
Estratégia Teste
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pap
LBC
LBC
LBC
LBC
HPV+
LBC
HPV+
LBC
HPV+
LBC
HPV+
LBC
HPV+
LBC
HPV+
LBC

Intervalo Idade Idade
de rast. inicial final
(anos) (anos) (anos)

Custo
total
(R$)

NIC II/III
CA
Anos de
detec
detec
vida
(por 10mil) (por 10mil) total

3
3
3
5
5

25
25
30
25
30

64
64
70
64
70

1174,46
1737,24
1.665,38
1.041,85
998,65

69,93
69,93
70,01
61,66
61,34

29,27
29,26
33,68
31,13
33,93

61,68
61,68
61,65
61,65
61,63

3

25

64

890,39

70,67

32,79

61,67

3

30

70

875,34

70,01

37,08

61,65

5

25

64

534,01

60,30

34,85

61,64

5

30

70

524,95

59,47

37,48

61,62

10

25

64

266,84

43,39

31,34

61,60

10

30

70

262,28

42,67

32,25

61,58

Teste: Pap=citologia convencional (Papanicolau); LBC=citologia em meio líquido; HPV+LBC=detecção do DNA do
HPV seguida de LBC. Intervalo de rast.: intervalo, em anos, entre os exames após 2 resultados negativos; Idade inicial:
em anos, idade que inicia o rastreamento; Idade final: em anos, idade que para de realizar o rastreamento.
NIC II/III=neoplasia intraepitelial cervical de graus 2 ou 3. CA=câncer de colo de útero. detec=casos detectados
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Tabela 4.3.6.2 - Valores absolutos esperados (com 5% de desconto anual) do custo, do
número de casos detectados, por 10.000 mil mulheres, de NIC II/III e de câncer de colo
do útero e anos de vida obtidos pela simulação do modelo para cada estratégia de
rastreamento proposta.
Estratégia Teste
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pap
LBC
LBC
LBC
LBC
HPV+
LBC
HPV+
LBC
HPV+
LBC
HPV+
LBC
HPV+
LBC
HPV+
LBC

Intervalo Idade Idade
de rast. inicial final
(anos) (anos) (anos)

Custo
total
(R$)

NIC II/III
CA
Anos de
detec
detec
vida
(por 10mil) (por 10mil) total

3
3
3
5
5

25
25
30
25
30

64
64
70
64
70

261,05
384,98
285,89
230,92
171,47

18,46
18,47
15,80
15,62
13,29

8,92
8,92
9,03
8,80
8,46

18,82
18,82
18,81
18,81
18,81

3

25

64

198,80

18,19

9,73

18,82

3

30

70

151,75

15,39

9,71

18,81

5

25

64

119,26

14,88

9,58

18,81

5

30

70

91,03

12,54

9,11

18,81

10

25

64

59,61

10,13

7,89

18,81

10

30

70

45,50

8,51

7,15

18,81

Teste: Pap=citologia convencional (Papanicolau); LBC=citologia em meio líquido; HPV+LBC=detecção do DNA do
HPV seguida de LBC. Intervalo de rast.: intervalo, em anos, entre os exames após 2 resultados negativos; Idade inicial:
em anos, idade que inicia o rastreamento; Idade final: em anos, idade que para de realizar o rastreamento.
NIC II/III=neoplasia intraepitelial cervical de graus 2 ou 3. CA=câncer de colo de útero. detec=casos detectados

Os valores das diferenças incrementais do número de casos detectados de NIC
II/III e de CCU e anos de vida para cada estratégia de rastreamento proposta quando
comparado à estratégia preconizada pelas diretrizes brasileiras são apresentados nas
Tabelas 4.3.6.3 e 4.3.6.4, em que nesta segunda há a aplicação de 5% de desconto anual
sobre os desfechos em saúde. Os valores das diferenças incrementais dos custos totais
para cada estratégia de rastreamento proposta quando comparado à estratégia
preconizada pelas diretrizes brasileiras são apresentados na Tabela 4.3.6.5 sem e com a
aplicação de 5% de desconto anual sobre os custos.
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Tabela 4.3.6.3 - Diferença incremental do número de casos detectados de NIC II/III e
de câncer de colo do útero e anos de vida para cada estratégia de rastreamento proposta
quando comparado à estratégia preconizada pelas diretrizes brasileiras (para valores sem
desconto anual).
Estratégia
Nº

Teste

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pap
LBC
LBC
LBC
LBC
HPV+LBC
HPV+LBC
HPV+LBC
HPV+LBC
HPV+LBC
HPV+LBC

Intervalo Idade
de rast. inicial
(anos)
(anos)
3
3
3
5
5
3
3
5
5
10
10

25
25
30
25
30
25
30
25
30
25
30

Idade
final
(anos)
64
64
70
64
70
64
70
64
70
64
70

NIC II/III
CA
detec
detec
(por 10mil) (por 10mil)
0,00
0,08
-8,28
-8,60
0,73
0,08
-9,63
-10,46
-26,54
-27,26

-0,01
4,41
1,86
4,66
3,52
7,81
5,58
8,21
2,07
2,98

Anos de
vida
(anos)
0,00
-0,02
-0,03
-0,05
0,00
-0,03
-0,03
-0,05
-0,08
-0,09

Teste: Pap=citologia convencional (Papanicolau); LBC=citologia em meio líquido; HPV+LBC=detecção do DNA do
HPV seguida de LBC. Intervalo de rast.: intervalo, em anos, entre os exames após 2 resultados negativos; Idade inicial:
em anos, idade que inicia o rastreamento; Idade final: em anos, idade que para de realizar o rastreamento.
NIC II/III=neoplasia intraepitelial cervical de graus 2 ou 3. CA=câncer de colo de útero. detec=casos detectados

Tabela 4.3.6.4 - Diferença incremental do número de casos detectados de NIC II/III e
de câncer de colo do útero e anos de vida para cada estratégia de rastreamento proposta
quando comparado à estratégia preconizada pelas diretrizes brasileiras (para valores
com 5% de desconto anual).
Estratégia
Nº

Teste

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pap
LBC
LBC
LBC
LBC
HPV+LBC
HPV+LBC
HPV+LBC
HPV+LBC
HPV+LBC
HPV+LBC

Intervalo Idade
de rast. inicial
(anos)
(anos)
3
3
3
5
5
3
3
5
5
10
10

25
25
30
25
30
25
30
25
30
25
30

Idade
final
(anos)
64
64
70
64
70
64
70
64
70
64
70

NIC II/III
CA
detec
detec
(por 10mil) (por 10mil)
0,00
-2,67
-2,84
-5,17
-0,28
-3,07
-3,58
-5,92
-8,33
-9,95

0,00
0,11
-0,12
-0,46
0,81
0,79
0,66
0,19
-1,03
-1,77

Anos de
vida
(anos)
0,00
0,00
0,00
-0,01
0,00
0,00
0,00
-0,01
-0,01
-0,01

Teste: Pap=citologia convencional (Papanicolau); LBC=citologia em meio líquido; HPV+LBC=detecção do DNA do
HPV seguida de LBC. Intervalo de rast.: intervalo, em anos, entre os exames após 2 resultados negativos; Idade inicial:
em anos, idade que inicia o rastreamento; Idade final: em anos, idade que para de realizar o rastreamento.
NIC II/III=neoplasia intraepitelial cervical de graus 2 ou 3. CA=câncer de colo de útero. detec=casos detectados
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Tabela 4.3.6.5 - Diferença incremental custo total esperado para cada estratégia de
rastreamento proposta quando comparado à estratégia preconizada pelas diretrizes
brasileiras para valores sem e com 5% de desconto anual.
Estratégia
Nº

Teste

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pap
LBC
LBC
LBC
LBC
HPV+LBC
HPV+LBC
HPV+LBC
HPV+LBC
HPV+LBC
HPV+LBC

Intervalo Idade
de rast. inicial
(anos)
(anos)
3
3
3
5
5
3
3
5
5
10
10

25
25
30
25
30
25
30
25
30
25
30

Idade
final
(anos)
64
64
70
64
70
64
70
64
70
64
70

Custo (R$)
sem desc
n
ΔC
1.174,47
1.737,24
1.665,38
1.041,85
998,65
890,39
875,34
534,01
524,95
266,84
262,28

562,78
490,91
-132,62
-175,82
-284,08
-299,12
-640,46
-649,52
-907,63
-912,19

Custo (R$)
com 5% desc
n
ΔC
261,05
384,98
285,89
230,92
171,47
198,80
151,75
119,26
91,03
45,50
59,61

123,93
24,85
-30,13
-89,58
-62,25
-109,30
-141,79
-170,02
-215,55
-201,43

Teste: Pap=citologia convencional (Papanicolau); LBC=citologia em meio líquido; HPV+LBC=detecção do DNA do
HPV seguida de LBC. Intervalo de rast.: intervalo, em anos, entre os exames após 2 resultados negativos; Idade
inicial: em anos, idade que inicia o rastreamento; Idade final: em anos, idade que para de realizar o rastreamento.
ΔC=custo incremental.

Os resultados da ACE realizada são exibidos em valores das RCEI de cada
estratégia de rastreamento proposta e estão apresentados nas Tabelas 4.3.6.6, 4.3.6.7 e
4.3.6.8 respectivamente para os desfechos anos de vida salvo, casos detectados de NIC
II/III e casos detectados de CCU, sem e com 5% de desconto anual sobre os desfechos e
os custos.
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Tabela 4.3.6.6 - Resultado da análise de custo-efetividade de estratégias de
rastreamento propostas em reais por ano de vida salvo, sem e com 5% de desconto
anual.
Estratégia
Nº

Teste

Intervalo
de rast.
(anos)

Idade
inicial
(anos)

Idade
final
(anos)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pap
LBC
LBC
LBC
LBC
HPV+LBC
HPV+LBC
HPV+LBC
HPV+LBC
HPV+LBC
HPV+LBC

3
3
3
5
5
3
3
5
5
10
10

25
25
30
25
30
25
30
25
30
25
30

64
64
70
64
70
64
70
64
70
64
70

RCEI
sem desc
(R$/AVS)
3.249,32
155.735,98
2.116,59
dominada
695,30
50.391,80
462,89
9.963,38
299,98
9.746,08

RCEI
com 5% desc
(R$/AVS)
34.752,81
dominada
dominada
dominada
5.659,07
444.355,67
11.484,91
16.056,94
7.692,25
22.683,05

Teste: Pap=citologia convencional (Papanicolau); LBC=citologia em meio líquido; HPV+LBC=detecção do DNA
do HPV seguida de LBC. Intervalo de rast.: intervalo, em anos, entre os exames após 2 resultados negativos; Idade
inicial: em anos, idade que inicia o rastreamento; Idade final: em anos, idade que para de realizar o rastreamento.
RCEI=razão de custo-efetividade incremental em reais por ano de vida salvo (R$/AVS).

Tabela 4.3.6.7 - Resultado da análise de custo-efetividade de estratégias de
rastreamento propostas em reais por caso de NIC II/III detectado, sem e com 5% de
desconto anual.
Estratégia
Nº

Teste

Intervalo
de rast.
(anos)

Idade
inicial
(anos)

Idade
final
(anos)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pap
LBC
LBC
LBC
LBC
HPV+LBC
HPV+LBC
HPV+LBC
HPV+LBC
HPV+LBC
HPV+LBC

3
3
3
5
5
3
3
5
5
10
10

25
25
30
25
30
25
30
25
30
25
30

64
64
70
64
70
64
70
64
70
64
70

RCEI
sem desc
(R$/NICII/III)
dominada
746.078,87
1.352.304,60
dominada
229.964,45
351.608,14
108.360,29
160.572,00
63.011,28
334.597,84

RCEI
com 5% desc
(R$/NICII/III)
371.009,99
3.158.584,72
dominada
dominada
55.811,10
636.053,09
120.752,82
130.103,44
87.068,44
216.530,25

Teste: Pap=citologia convencional (Papanicolau); LBC=citologia em meio líquido; HPV+LBC=detecção do DNA
do HPV seguida de LBC. Intervalo de rast.: intervalo, em anos, entre os exames após 2 resultados negativos; Idade
inicial: em anos, idade que inicia o rastreamento; Idade final: em anos, idade que para de realizar o rastreamento.
RCEI=razão de custo-efetividade incremental em reais por caso de NIC II/III detectado (R$/NIC II/III).
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Tabela 4.3.6.8 - Resultado da análise de custo-efetividade de estratégias de
rastreamento propostas em reais por caso de câncer detectado, sem e com 5% de
desconto anual.
Estratégia
Nº

Teste

Intervalo
de rast.
(anos)

Idade
inicial
(anos)

Idade
final
(anos)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pap
LBC
LBC
LBC
LBC
HPV+LBC
HPV+LBC
HPV+LBC
HPV+LBC
HPV+LBC
HPV+LBC

3
3
3
5
5
3
3
5
5
10
10

25
25
30
25
30
25
30
25
30
25
30

64
64
70
64
70
64
70
64
70
64
70

RCEI
sem desc
(R$/CCU)
dominada
2.444.939,98
dominada
954.561,11
dominada
1.527.386,70
dominada
420.000,76
dominada
-3.061.721,36

RCEI
com 5% desc
(R$/CCU)
dominada
2.344.962,46
dominada
dominada
214.949,47
2.517.450,14
595.717,20
256.403,97
191.686,73
1.217.178,69

Teste: Pap=citologia convencional (Papanicolau); LBC=citologia em meio líquido; HPV+LBC=detecção do DNA
do HPV seguida de LBC. Intervalo de rast.: intervalo, em anos, entre os exames após 2 resultados negativos; Idade
inicial: em anos, idade que inicia o rastreamento; Idade final: em anos, idade que para de realizar o rastreamento.
RCEI=razão de custo-efetividade incremental em reais por caso de câncer de colo de útero detectado (R$/CCU).

A análise do caso base sugeriu que a melhor estratégia foi o Teste HPV-DNA
como triagem para o encaminhamento da citologia ou da colposcopia, com repetição a
cada 5 anos, para mulheres entre 30 e 70 anos. Esta estratégia promove um ganho de 9,5
dias ao longo dos anos e detecta, a cada 100 mil mulheres, 6 casos a mais de câncer e 16
de NIC II/III. A RCEI foi de R$16.056,94 por ano de vida ganho, na perspectiva do
SUS.
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4.4. Discussão
Um modelo de análise de decisão foi desenvolvido, validado e estruturalmente
parametrizado para a avaliação de estratégias de rastreamento do CCU. Neste modelo
foi considerada a infecção pelo papilomavírus humana (HPV), pois este está
necessariamente associando ao CCU e às suas lesões pré-cancerosas.
Para as estruturas do fluxo de seguimento foram consideradas as recomendações
das diretrizes brasileiras para o rastreamento do CCU

165

. Os dados dos registros

nacionais foram considerados a fim de reproduzir o mais fielmente possível a realidade
local.
Através do modelo de análise de decisão construído, foi possível medir as
consequências médicas e econômicas de longo prazo de diferentes estratégias de
rastreamento em coortes imune e não imunes aos tipos de HPV 16 e 18. As estratégias
escolhidas variaram com relação ao intervalo, em anos, para a realização do teste de
rastreamento após resultados negativos, ao intervalo, em anos de idades, em que a
mulher deve ser rastreada e ao teste primário no rastreamento. E o objetivo foi
identificar qual a estratégia de rastreamento ideal a ser incorporado pelo SUS. Como
medida de efetividade foram considerados: anos de vida salvos, número de casos de
CCU e de NIC II/III detectados.

Calibração
Para a calibração dos parâmetros desconhecidos do modelo foi considerado a
estratégia mais próxima do “mundo real”, uma vez que os dados derivam deste cenário.
Logo, foi considerado uma cobertura fornecida por um inquérito populacional e não
houve a restrição de idade para se realizar a coleta do esfregaço citológico. Os
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parâmetros estimados na calibração se mostraram satisfatórios, se aproximando
razoavelmente bem das curvas dadas para o ajuste.

Custo-efetividade das diferentes estratégias de rastreamento
O resumo dos resultados da análise do caso base, sem desconto e com desconto
de 5% de custos e benefícios está apresentado na tabela 4.3.5.2.A análise do caso base
mostrou que a melhor estratégia promove um ganho de 9,5 dias ao longo dos anos e
detecta, a cada 100 mil mulheres, 6 casos a mais de câncer e 16 de NIC II/III. Esta
estratégia é a de repetição a cada 5 anos, para mulheres entre 30 e 70 anos utilizando o
Teste HPV-DNA como triagem para o encaminhamento da citologia ou da colposcopia,
refletindo recomendações de outros estudos

169,171,179

. A RCEI foi de R$16.056,94 por

ano de vida salvo.
Análises de sensibilidade que levem em conta a incerteza na estrutura e nos
parâmetros e a heterogeneidade da população serão importantes para que se possa
verificar a real vantagem desta estratégia.

Qualidade e custos dos testes de rastreamento
Os testes HPV-DNA são considerados melhores do que a citologia com relação
a sensibilidade e a reprodutibilidade na detecção de NIC II/III. As Tabelas 4.3.2.8 e
4.3.2.10 apresentam respectivamente a acurácia calculada para a citologia no estado de
São Paulo e a acurácia da estratégia que inclui o teste de HPV-DNA seguida de
citologia em meio líquido no estudo realizado numa região da cidade de São Paulo. A
nova tecnologia tem cerca de 18% mais sensibilidade e 7% mais especificidade que a
citologia.
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Estudos indicam que é possível alcançar uma redução de 60 a 70% de redução
na incidência de câncer 180 com a nova técnica. Outros estudos 90,164,169–171 reforçam que
a combinação da triagem dos resultados positivos para os tipos 16 e 18 de HPV e dos
outros tipos de alto risco pode fornecer uma maximização da acurácia na identificação
dos casos. Como este teste permite o uso do material coletado tanto para a detecção do
HPV quanto para a citologia, ele faz que com diminua o número de mulheres que
abandonam o seguimento quando há a necessidade de testes adicionais

170

. O Teste

HPV-DNA também pode ser realizado com amostras autocoletadas dos esfregaços
vaginais, permitindo aumentar a cobertura do programa de rastreamento pela
possibilidade de alcançar locais com menores recursos e/ou de acessos restritos a
adequados cuidados de saúde e pela uma aceitabilidade em realizar o exame por partes
de mulheres com restrições religiosas ou constrangimentos 171.

Limitações
A presente análise, como toda simulação, apresenta várias limitações. Apesar do
modelo de decisão ter sido montado em colaboração com vários especialistas na área,
ele é somente uma dentre várias configurações que se pode ter, como se pode observar
entre os estudos analisados na revisão sistemática. Outra restrição, a maior delas, são os
dados que alimentam o modelo, os quais derivam de diversas fontes.
A modelagem matemática pode ser uma ferramenta útil para questionamentos
clínicos e econômicos, principalmente onde não é viável realizar um ensaio clínico
randomizado, seja pelo alto custo do estudo, seja pela longa demora para se obter
resultados relevantes ou mesmo por questões éticas. Este é o caso do rastreamento do
CCU, onde os intervalos de manifestação da doença podem levar décadas e uma vez
que uma anormalidade é detectada, a mulher será tratada. Por estas razões, o uso de um
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modelo de análise de decisão para testar a qualidade dos estudos de diagnóstico,
alimentados com dados de estudos de monitoramento epidemiológicos e dados
vinculados aos registros de câncer, podem contribuir na estimação das consequências de
longo prazo.
Os bancos de dados de monitoramento e registros de câncer são muito bons no
sentido que eles refletem a população real e seria idealmente a melhor fonte para o
cálculo dos parâmetros do modelo, porém o mal preenchimento deles pode
comprometer os resultados, gerando a muitas incertezas.
Estudos experimentais das novas tecnologias são necessários, porém seus
valores podem ser muito restritivos e não refletirem o cenário de uma população maior.
Desta forma, sugere-se cautela com relação ao uso deles e aos resultados obtidos.
Análises simuladas de cenários poderão reduzir os possíveis vieses gerados.
O cálculo da ACE da nova tecnologia fica de certa forma comprometida, uma
vez que há uma grande diferença entre os valores do preço da nova tecnologia com a
atual vigente frente a pequenas variações na efetividade.
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5.

CONCLUSÃO
A revisão sistemática revelou que os modelos de Markov para avaliação

econômica de estratégias de rastreamento para câncer do colo do útero (CCU) variaram
de qualidade. Os itens que geralmente foram bem relatados foram a declaração do
problema de decisão, a descrição das estratégias, a indicação do horizonte temporal e o
número de estados de saúde. A maioria dos modelos não avaliaram adequadamente as
incertezas metodológicas, estruturais, de heterogeneidade e de parâmetros. Além disso,
a minoria justificou o tipo do modelo de análise de decisão e a escolha da duração do
ciclo, avaliou a heterogeneidade, a adequação das utilidades e verificou a consistência
externa.
Os resultados obtidos por meio da calibração do modelo se mostraram
satisfatórios, pois alcançaram uma boa concordância com os dados empíricos. A análise
do caso base sugeriu que a melhor estratégia foi o Teste HPV-DNA como triagem para
o encaminhamento da citologia ou da colposcopia, com repetição a cada 5 anos, para
mulheres entre 30 e 70 anos. Esta estratégia promove um ganho de 9,5 dias ao longo
dos anos e detecta, a cada 100 mil mulheres, 6 casos a mais de câncer e 16 de NIC II/III.
A razão de custo-efetividade incremental (RCEI) foi de R$16.056,94 por ano de vida
salvo, na perspectiva do sistema de saúde.
Estudos futuros devem considerar metodologias que levem em conta a incerteza,
a heterogeneidade e a consistência no modelo de decisão e utilizar diretrizes validadas
para o relato do estudo.
O desenvolvimento de um modelo de Markov com dados locais específicos do
rastreamento, e sua calibração com alvos provenientes de dados nacionais, aumentou o
nível de certeza das estimativas produzidas sobre as condições de rastreamento
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encontradas no Brasil. A análise de diferentes estratégias de rastreamento para coortes
de vacinadas e não vacinadas permitiu a identificação da estratégia mais custo-efetiva
para o cenário local. O conhecimento produzido poderá subsidiar os profissionais da
saúde em sua prática clínica, orientar os gestores na tomada de decisão em relação à
organização da linha de cuidados da mulher com câncer do colo do útero e contribuir
para a implementação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer
(PNPCCCU) no Sistema Único de Saúde (SUS).

115

6.

FINANCIAMENTO
Esta tese está vinculada ao projeto “Análise de custo-efetividade de estratégias

de rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil”, coordenado pela Profa. Dra.
Patrícia Coelho de Soárez, financiado pelo Programa de Pesquisa para o Sistema Único
de Saúde – São Paulo, Edição 2013 (PPSUS-SP, 2013), de número de Processo
FAPESP: 2014/50042-4.
Esta tese também contemplada com bolsa de doutorado financiada pelo
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) no período de
outubro de 2016 a outubro de 2017, de número de Processo 153505/2016-8.

7.

CONFLITO DE INTERESSE
Todos os pesquisadores que participaram do projeto informaram não existir

qualquer tipo de conflito de interesse.

116

117

8.

ANEXOS

Anexo A - Aprovação pelo comitê de ética em pesquisa
Este estudo foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), em sessão de
22/10/2014, protocolo nº 351/14.
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Anexo B – Checklist PRISMA
Tabela B1 – Checklist PRISMA86 para reportar uma revisão sistemática.
Item Seção/Tópico Descrição
1
2

Título
Resumo
estruturado

Introdução

3
4

Lógica
Objetivos

Identifica o estudo como uma revisão sistemática, metanálise ou ambos
Apresenta resumo estruturado que inclua, quando aplicável: contextualização,
objetivo, fonte/base de dados, critérios de elegibilidade do estudo,
participantes, intervenções, avaliação dos estudos e síntese dos métodos,
resultados, limitações, conclusões e implicações dos principais achados,
número do registro da revisão sistemática
Apresenta resumo estruturado que inclua, quando aplicável: contextualização,
objetivo, fonte/base de dados, critérios de elegibilidade do estudo,
participantes, intervenções, avaliação dos estudos e síntese dos métodos,
resultados, limitações, conclusões e implicações dos principais achados,
número do registro da revisão sistemática.
Descreve a lógica da revisão no contexto do que já é conhecido
Declara explicitamente as questões formuladas com referência aos
participantes, intervenções, comparações, desfechos e desenho do estudo
(PICOS).

Métodos
5

Projeto
e Indica se existe um projeto e onde poderia ser encontrado (ex: endereço da
registro
Web) e, se disponível, fornece o número do registro.
6
Critério
de Especifica as características do estudo (ex: PICOS, seguimentos) e relata as
características utilizadas para elegibilidade e lógica do seu uso (i.e. anos
elegibilidade
considerados, língua, status da publicação).
7
Fontes
de Descreve todas as fontes de informação na busca e a última data de busca (i.e.
informação
bases de dados consultadas, contato com autores dos estudos).
8
Busca
Apresenta a estratégia eletrônica de busca completa para pelo menos uma base
de dados, incluindo qualquer limite utilizado, de forma a ser reprodutível.
9
Seleção
dos Indica o processo de seleção dos estudos (i.e., rastreio, elegibilidade, incluídos
estudos
na revisão sistemática e/ou metanálise).
10
Processo
de Descreve o método de extração dos dados dos artigos (i.e. formulários,
coleta de dados independentemente, em duplicata) e qualquer forma para obtenção e
confirmação de dados dos investigadores.
11
Dados
Lista e define todas as variáveis para os dados utilizados e todos os
pressupostos e simplificações realizados (e.g. PICOS, fontes de
financiamento).
12
Risco de viés Descreve os métodos utilizados para avaliar o risco de viés dos estudos
dos
estudos individuais (incluindo especificação se o viés ocorre no estudo ou no desfecho)
individuais
e como essa informação foi utilizada para a síntese dos dados.
13
Resumo
das Indica a forma de resumir as medidas (e.g., razão de risco, diferença de
medidas
médias).
14
Síntese
dos Descreve os métodos para manipulação e combinação dos resultados dos
dados
estudos, incluindo medidas de consistência (e.g., I2) para cada metanálise.
15
Risco de viés em Especifica qualquer avaliação de risco de viés que pode afetar a evidência
todos os estudos acumulada (e.g., viés de publicação, descrição seletiva dos estudos).
16
Análise
Descreve os métodos para análise adicional (e.g. sensibilidade ou análise de
subgrupos, metarregressão) e, se realizados, indica onde foram préadicional
especificados.
Traduzido por Padula RS, et al. 2011 181
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Tabela B1 – Checklist PRISMA86 para reportar uma revisão sistemática.
Item Seção/Tópico Descrição
Resultados
17

Seleção
estudos

18

Característica
dos estudos

19

Risco de viés Apresenta os dados de risco de viés de cada estudo e, quando disponível,
nos estudos
qualquer avaliação no desfecho (veja item 12).

20

Resultado dos Para todos os desfechos considerados (benefícios ou prejuízos (malefícios?))
estudos
apresentar, para cada estudo: (a) resumo dos dados para cada grupo de
individuais
intervenção (b) efeito estimado e intervalos de confiança, idealmente com um
gráfico do tipo 120orest plot.

21

Síntese
resultados

22

Risco de viés Apresenta os resultados de qualquer avaliação de risco de viés nos estudos
nos estudos
(veja item 15).

23

Análise
adicional

dos Fornece o número de estudos rastreados, avaliados como elegíveis e incluídos
na revisão, com razões para exclusões em cada estágio, idealmente com um
diagrama de fluxo.
Para cada estudo, apresenta as características para cada dado extraído (e.g.,
tamanho do estudo, PICOS, período de seguimento) e fornece citações.

dos Apresenta o resultado de cada metanálise feita, incluindo os intervalos de
confiança e medidas de consistência.

Fornece os resultados das análises adicionais, se feitas (i.e., sensibilidade ou
análise de subgrupos, metarregressão [veja item 16]).

Discussão
24

Resumo
evidência

25

Limitações

Discute as limitações em nível do estudo e dos desfechos (i.e., risco de viés) e
no nível da revisão (i.e., recuperação incompleta das pesquisas identificadas,
relato de viés).

26

Conclusões

Fornece uma interpretação geral dos resultados no contexto de outras
evidências e implicações para pesquisas futuras.

27

Financiamento

Descreve as fontes de financiamento para a revisão sistemática e outros
auxílios (i.e., dados suplementares); papel dos financiadores para a revisão
sistemática.

da Resume os principais achados, incluindo a força de evidência de cada desfecho
principal; considera sua relevância para os grupos chave (i.e., usuários, seguros
de saúde e políticos).
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(fim)

é um ferramenta que visa auxiliar no relato de uma

revisão sistemática. Aqui apresentamos a tradução realizada por Padula RS, et al. 2011
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Anexo C – Checklist para avaliação de qualidade de modelos de decisão
Tradução de alguns itens do checklist formulado por Philips et al, 2006

75

. Esta

ferramenta visa avaliar a qualidade de estudos que utilizaram um modelo de análise de
decisão.

Tabela 1 - Checklist para avaliação de qualidade de modelos de análise de decisão
Dimensão de qualidade Questão(ões) para avaliação crítica
Estrutura (E)
Existe uma declaração clara do problema de decisão?
Declaração do problema O objetivo da avaliação e do modelo é especificado e consistente com o
de decisão/ objetivo
problema de decisão declarado?
O tomador de decisão principal é especificado?
A perspectiva do modelo é claramente declarada?
As entradas do modelo são consistentes com a perspectiva declarada?
Declaração do escopo/
O escopo do modelo foi declarado e justificado?
perspectiva
Os desfechos do modelo são consistentes com a perspectiva, o escopo e o
objetivo geral do modelo?
As evidências com relação à estrutura do modelo foram descritas?
A estrutura do modelo é consistente com uma teoria coerente da condição de
saúde sob avaliação?
Justificativa
para a Teorias concorrentes em relação à estrutura do modelo foram consideradas?
estrutura
As fontes dos dados utilizados para desenvolver a estrutura do modelo são
especificadas?
As relações causais descritas pela estrutura do modelo são apropriadamente
justificadas?
Os pressupostos estruturais são transparentes e justificados?
Pressupostos estruturais Os pressupostos estruturais são razoáveis, dados o objetivo geral, a perspectiva
e o escopo do modelo?
Existe uma definição clara das opções em avaliação?
Estratégias/
Todas as opções viáveis e praticáveis foram avaliadas?
comparadores
Existe justificativa para a exclusão de opções viáveis?
O tipo de modelo escolhido é apropriado, dados o problema de decisão e as
Tipo do modelo
relações causais especificadas dentro do modelo?
O horizonte temporal do modelo é suficiente para refletir todas as importantes
diferenças entre as opções?
O horizonte temporal do modelo, a duração do tratamento e a duração do efeito
Horizonte temporal
do tratamento são descritos e justificados?
O horizonte temporal por toda vida foi utilizado? Se não, um horizonte
temporal menor foi justificado?
Os estados de doença (modelo de transição de estado) ou os caminhos (modelo
Estados de doença/
de árvore de decisão) refletem o processo biológico subjacente à doença em
caminhos
questão e o impacto das intervenções?
A duração do ciclo é definida e justificada em termos da história natural da
Duração do ciclo
doença?
(continua)
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Tabela 1 (continuação)Dimensão de qualidade
Dados (D)

Checklist para avaliação de qualidade de modelos de
análise de decisão

Questão(ões) para avaliação crítica
A escolha dos dados do caso base está descrita e justificada?

Dados do caso base

As probabilidades de transição estão calculadas adequadamente?
Uma correção de meio ciclo foi aplicada a ambos custo e desfecho?
Se não, essa omissão foi justificada?

As utilidades estão incorporadas adequadamente ao modelo?
Medidas de qualidade de
A fonte para as medidas de utilidade está referenciada?
vida (utilidades)
Os métodos de derivação para as medidas de utilidade estão justificados?
Avaliação da incerteza
Metodológico
Estrutural
Heterogeneidade

Parâmetro

Os quatro principais tipos de incerteza foram abordados?
Se não, a omissão de formas particulares de incerteza foi justificada?
As incertezas metodológicas foram abordadas mediante a execução de versões
alternativas do modelo com diferentes pressupostos metodológicos?
Existe evidência de que as incertezas estruturais foram abordadas mediante
uma análise de sensibilidade?
A heterogeneidade foi tratada executando-se o modelo separadamente para
diferentes subgrupos?
Os métodos de avaliação de incerteza de parâmetro são apropriados?
Análise de sensibilidade probabilística foi realizada? Se não, isto foi
justificado?
Se os dados são incorporados como estimativas pontuais, os intervalos
utilizados para a análise de sensibilidade estão estabelecidos claramente e
justificados?

Consistência (C)
Consistência interna

Consistência externa

Existe evidência de que a lógica matemática do modelo foi cuidadosamente
testada antes de sua utilização?
As conclusões são válidas, dadas as informações apresentadas?
Quaisquer resultados contra-intuitivos do modelo estão explicados e
justificados?
Se o modelo foi calibrado em comparação com dados independentes,
quaisquer diferenças foram explicadas e justificadas?
Os resultados do modelo foram comparados com aqueles de modelos
anteriores e quaisquer diferenças nos resultados explicadas?
(fim)
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APÊNDICE I – Estratégias de busca para a revisão sistemática
Tabela 1 - Estratégias de busca realizada na pesquisa sistemática da literatura de
estudos de avaliação econômica sobre estratégias de rastreamento para
prevenção do câncer de colo do útero que utilizaram um modelo de Markov
para simular a história natural da doença, publicados até abril de 2015
Base

Estratégia de busca

Medline (via (((Model[All Fields] OR Modeling[All Fields] OR Modelling[All Fields]) AND
PubMed)
(theoretical[All Fields] OR mathematical[All Fields] OR Markov[All Fields]
OR (state[All Fields] AND (transition[All Fields] OR transitions[All Fields]))))
OR "markov chains"[MeSH Terms] OR ("markov"[All Fields] AND
"chains"[All Fields])) AND ("early detection of cancer"[MeSH Terms] OR
(early[All Fields] AND detection[All Fields] AND cancer[All Fields]) OR
"mass screening"[MeSH Terms] OR (mass[All Fields] AND screening[All
Fields]) OR (cancer[All Fields] AND screening[All Fields])) AND ("human
papillomavirus 16"[MeSH Terms] OR "human papillomavirus 18"[MeSH
Terms] OR ((humans[MeSH Terms] OR humans[All Fields] OR human[All
Fields]) AND (papillomaviridae[MeSH Terms] OR papillomaviridae[All Fields]
OR papillomavirus[All Fields])) OR HPV[All Fields] OR "papillomavirus
infections"[MeSH Terms] OR (papillomavirus[All Fields] AND (infection[All
Fields] OR infections[All Fields]))) AND ("cervical intraepithelial
neoplasia"[MeSH Terms] OR (cervical[All Fields] AND intraepithelial[All
Fields] AND neoplasia[All Fields]) OR "squamous intraepithelial lesions of the
cervix"[MeSH Terms] OR (squamous[All Fields] AND intraepithelial[All
Fields] AND lesions[All Fields] AND cervix[All Fields]) OR "uterine cervical
diseases"[MeSH Terms] OR "uterine cervical dysplasia"[MeSH Terms] OR
"uterine cervical neoplasms"[MeSH Terms] OR (uterine[All Fields] AND
cervical[All Fields] AND (diseases[All Fields] OR dysplasia[All Fields] OR
neoplasms[All Fields])) OR (("cervix uteri"[MeSH Terms] OR (cervix[All
Fields] AND uteri[All Fields]) OR cervix[All Fields]) AND (neoplasms[MeSH
Terms] OR neoplasms[All Fields] OR cancer[All Fields] OR carcinoma[MeSH
Terms] OR carcinoma[All Fields]) OR dysplasia[All Fields]) OR "cervical
cancer"[All Fields] OR ("cervical"[All Fields] AND "cancer"[All Fields]) OR
hsil[All Fields] OR lsil[All Fields]) AND ("cost-benefit analysis"[MeSH Terms]
OR ("cost-benefit"[All Fields] OR "cost benefit"[All Fields] OR "costeffectiveness"[All Fields] OR "cost effectiveness"[All Fields] OR "costutility"[All Fields] OR "cost utility"[All Fields] OR economic[All Fields]) AND
(analysis[All Fields] OR analyses[All Fields] OR evaluation[All Fields]) OR
"costs and cost analysis"[MeSH Terms] OR ((costs[All Fields] OR cost[All
Fields]) AND (analysis[All Fields] OR analyses[All Fields])))
NHS EED
(via CRD)*

(cervical cancer) AND (screening) AND (Markov)

*UK National Health Services Economic Evaluation Database (NHS EED, via Centre for Review and Dissemination
- CRD)

(continua)

-1-

Tabela 1 (continuação) - Estratégias de busca realizada na pesquisa sistemática da
literatura de estudos de avaliação econômica sobre estratégias de
rastreamento para prevenção do câncer de colo do útero que utilizaram um
modelo de Markov para simular a história natural da doença, publicados até
abril de 2015
Base

Estratégia de busca

Embase

(('model'/exp or model or 'modeling'/exp or modeling or 'modelling'/exp or
modelling or 'mathematical model'/exp or 'mathematical model' or 'theoretical
model'/exp or 'theoretical model') and ('hidden markov model'/exp or 'hidden
markov model' or 'markov chains'/exp or 'markov chains' or 'state transition' or
'markov')) and ('cancer screening'/exp or 'cancer screening' or ('cancer'/exp or
cancer and ('screening'/exp or screening)) or 'mass screening'/exp or 'mass
screening' or ('mass'/exp or mass and ('screening'/exp or screening)) or 'early
diagnosis'/exp or 'early diagnosis') and ('alphapapillomavirus'/exp or
'alphapapillomavirus' or 'human papillomavirus type 11'/exp or 'human
papillomavirus type 11' or 'human papillomavirus type 16'/exp or 'human
papillomavirus type 16' or 'human papillomavirus'/exp or 'human
papillomavirus' or 'papillomavirus infection'/exp or 'papillomavirus infection' or
'virus carcinogenesis'/exp or 'virus carcinogenesis') and ('uterine cervix
tumor'/exp or 'uterine cervix tumor' or 'uterine cervix cancer'/exp or 'uterine
cervix cancer' or 'uterine cervix carcinoma'/exp or 'uterine cervix carcinoma' or
'uterine cervix carcinoma in situ'/exp or 'uterine cervix carcinoma in situ' or
'uterine cervix dysplasia'/exp or 'uterine cervix dysplasia' or 'squamous
intraepithelial lesion of the cervix'/exp or 'squamous intraepithelial lesion of the
cervix' or cin) and ('economic evaluation'/exp or 'economic evaluation' or
(economic and ('evaluation'/exp or evaluation)) or 'cost benefit analysis'/exp or
'cost benefit analysis' or 'cost effectiveness analysis'/exp or 'cost effectiveness
analysis' or 'cost minimization analysis'/exp or 'cost minimization analysis' or
'cost utility analysis'/exp or 'cost utility analysis' or (benefit or effectiveness or
utility and ('analysis'/exp or analysis or analyses or 'evaluation'/exp or
evaluation)))

Web of
Science

#1 Tópico: (model) OR Tópico: (modeling) OR Tópico: (modelling)
#2 Tópico: (markov) OR Tópico: (markov chains) OR Tópico: (state transition)
OR Tópico: (static)
#3 #2 AND #1
#4 Tópico: (early detection) OR Tópico: (screening) OR Tópico: (diagnosis)
#5 Tópico: (human papillomavirus) OR Tópico: (hpv)
#6 Tópico: (cervicalcancer) OR Tópico: (cervix uteri cancer) OR Tópico:
(cervix uteri cancer) OR Tópico: (uterine cervical dysplasia) OR Tópico:
(cervical intraepithelial neoplasia) OR Tópico: (cervicalintraepithelialneoplasm)
OR Tópico: (squamous intraepithelial lesions)
Tópico: (cost) OR Tópico: (cost-benefit) OR Tópico: (cost-effectiveness) OR
Tópico: (cost-utility) OR Tópico: (economic*)
#7 AND #6 AND #5 AND #4 AND #3
Tempo estipulado=Todos os anos
Idioma da pesquisa=Auto

(fim)

-2-

APÊNDICE II – Algoritmo para a calibração do modelo
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