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Contexto: 

O Papilomavirus Humano (HPV) se apresenta com mais de 100 genótipos 

diferentes, sendo que em torno de 15 deles estão associados a neoplasias malignas do 

trato genital e não genital, e são chamados de alto risco (HPV 

16,18,31,35,39,41,45,51,52,56,66,68,69,73,82), enquanto outros são considerados de 

baixo risco e alguns estão relacionados a verrugas genitais e cutâneas (HPV 

6,11,40,42,43,44,54,61,70,72,81 CPG6108). A comprovação científica do HPV como 

causa necessária ainda que não suficiente para o desenvolvimento do câncer de colo 

uterino, e outros cânceres de tratos genitais e não genitais, na mulher e no homem, se deu 

no início da década de 90. 

As duas vacinas contra HPV disponíveis no mercado (Gardasil-Merck, 

quadrivalente, tipos 6, 11, 16 e 18 e Cervarix-Glaxo, bivalente, tipos 16 e 18) são 

profiláticas (previnem a infecção em quem não teve ainda contato com o vírus) e foram 

desenvolvidas com utilização de tecnologia genéticas complexas, com recombinação de 

proteínas e desenvolvimento de virus-like particles-VLP que se assemelham a proteína 

viral (L1) encontrada nos diferentes sorotipos de HPV, sem ter propriedades infectantes. 

A produção de VLP de L1 HPV 16 se iniciou em 1993, os primeiros resultados de 
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ensaios de fase I e II, de segurança e eficácia, foram apresentados em 2002, os primeiros 

resultados de fase III, de eficácia clínica, em 2004 e a aprovação da vacina Gardasil pelo 

FDA ocorreu em 2006 e da vacina Cervarix em 2008. Em 2007, muitos países, 

desenvolvidos e em desenvolvimento, já haviam autorizado a comercialização de uma ou 

ambas (no Brasil, a vacina Gardasil obteve registro na ANVISA em 2006 e a Cervarix 

em 2008), e atualmente as vacinas têm licenciamento praticamente global.  

A prevalência de infecção por HPV em mulheres depende da população de 

mulheres estudada (população em geral, mulheres em serviços de saúde com citologia 

normal, mulheres com alterações na citologia) e da técnica de citologia ou identificação 

viral utilizada. Para mulheres com citologia normal e com utilização de citologia 

convencional a prevalência geral encontrada oscila entre 38% (Kenya, Zimbabwe) a 

5,8% (Suécia), sendo a prevalência de HPV de alto risco no Brasil estimada em torno de 

18%, com diferenças regionais, observando-se variação importante na prevalência dos 

diferentes tipos de alto risco, nas diferentes populações, sendo o HPV 16 o mais 

frequente.  

     Os tipos virais 16 e 18 são os mais fortemente associados com o câncer de colo de 

útero, estando presentes em 70% dos casos, no mundo todo, e no Brasil. A taxa bruta 

corrigida de mortalidade do câncer de colo de útero no Brasil em 2008 foi estimada em 

7/100.000 mulheres, com variações regionais e por capitais ou demais municípios. 

Analisando-se a mortalidade por câncer do colo do útero no período de 1981 a 2006, a 

tendência no período foi decrescente. No entanto, ao se desagregar os dados entre 

capitais e demais municípios, há tendência nítida de queda nas capitais enquanto que nos 

municípios do interior a tendência é estável. Isto se deu em função da tendência de 

diminuição da mortalidade por câncer de útero SOE, que foi significativa tanto nas 

capitais quanto no interior. Sem dúvida esta queda foi mais expressiva após 1998 quando 

se deu a primeira fase de intensificação do Programa Nacional de Controle do Câncer de 

Colo do Útero e foi também marcada após a segunda fase que se deu em 2002. Entre as 

regiões brasileiras foram observados padrões distintos de tendência na mortalidade por 

câncer do colo do útero. A região Centro-Oeste apresentou um comportamento similar 

ao do Brasil como um todo, com queda nas capitais e estabilidade nos municípios do 

interior. Nas regiões Sul e Sudeste houve queda nas capitais e nos municípios do interior. 

As taxas relativas às regiões Norte e Nordeste foram decrescentes para as capitais e 

crescentes para os municípios do interior.  
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Os dados de incidência mais recentes foram estimados para o ano de 2010 e 

mostram que entre as mulheres as neoplasias malignas de mama são as mais incidentes, 

com 50,7 casos por 100.000 habitantes, e em segundo lugar encontra-se o câncer de colo 

do útero com uma taxa bruta de incidência para o país estimada de 19,2 casos por 

100.000 habitantes, mulheres. Os coeficientes estimados para este tipo de câncer variam 

entre 17,8, na região Sudeste e 24,4 por 100.000, na região Sul. Na região Norte, torna-se 

o tipo mais freqüente com uma incidência estimada de 22,8 por 100.000; superior ao 

coeficiente estimado para o câncer de mama que é de 15,6 por 100.000 habitantes. 

A prevenção primária do câncer cervical depende de medidas preventivas contra 

a infecção por HPV, que podem incluir desde a abstinência sexual completa, medidas 

educativas que enfatizem mudanças no comportamento de risco para doenças 

sexualmente transmissíveis, até, mais recentemente, o combate à infecção através da 

imunização contra determinados tipos do HPV. A prevenção secundária interrompe a 

progressão da doença após ela já ter se iniciado, através da identificação e tratamento de 

suas lesões precursoras. O rastreamento para o câncer cervical baseado no exame 

citológico do esfregaço cervical (Papanicolaou) vem sendo utilizado há mais de 50 anos. 

Nos países onde os programas de rastreamento citológico foram efetivos, o tratamento 

das lesões pré-malignas reduziu a mortalidade e a incidência do câncer cervical, bem 

como a sua detecção em estádios mais avançados. 

O sucesso dos programas de rastreamento depende de ampla cobertura da 

população de risco, escolha correta das faixas etárias das mulheres que devem ser alvo 

do rastreamento, da alta qualidade dos serviços oferecidos e do seguimento adequado 

dos casos com alterações. Um dos componentes críticos para o bom desempenho desses 

programas é garantir a colposcopia e biópsia, tratamento imediato e seguimento 

adequado de todos os casos positivos.  

A estratégia de rastreamento para o câncer de colo uterino adotada no Brasil é a 

oferta do exame de Papanicolaou para a população feminina na faixa etária de 25 a 59 

anos, considerada como de maior risco. A recomendação quanto ao intervalo de 

rastreamento é de intervalos de três anos após dois exames anuais consecutivos 

negativos. Essa estratégia foi adotada pelo Ministério da Saúde (MS) do Brasil, desde 

1988, seguindo recomendação da Organização Mundial de Saúde. A prevenção do 

câncer de colo uterino está presente na Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

desde seu lançamento em 1984. Em 1996, o MS, por meio do Instituto Nacional de 

Câncer (INCA), implementou o rastreamento desse câncer através do Programa “Viva 
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Mulher”, envolvendo cinco capitais brasileiras e um estado, tendo como população-alvo, 

mulheres pertencentes à faixa etária de 35 a 49 anos. Em 1998, as ações do “Viva 

Mulher” foram estendidas a todos os municípios brasileiros por meio de uma campanha 

nacional com crescente ampliação da oferta de exames citopatológicos no país, passando 

de 7 milhões por ano para 10,3 milhões em 2006. De acordo com os dados coletados na 

Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar/PNAD em 2008, 49,0 milhões das mulheres 

com 25 anos ou mais de idade já teriam sido submetidas em algum momento da sua vida 

a exame preventivo para câncer do colo do útero (84,5% da população feminina nesta 

faixa etária). No entanto, mostra-se freqüente a realização de exames fora do 

recomendado, com presença de grupos populacionais de mulheres de maior risco para 

câncer cervical com acesso inadequado aos exames e grupos de mulheres de menor risco 

realizando exames em excesso. Essa situação leva a impacto do programa menor que o 

esperado sobre a incidência e mortalidade do câncer de colo de útero, face aos 

investimentos no rastreamento. 

Objetivo do estudo 

Realizar avaliação tecnológica de vacinas para a prevenção de infecção por 

papilomavírus humano (HPV) e estudar o potencial custo-efetividade da sua 

incorporação no Programa Nacional de Imunizações/PNI do Brasil. 

Metodologia 

• Revisão da literatura sobre o desenvolvimento (fases I, II e III) da vacina e 

eficácia encontrada até agora, licenciamento das vacinas, sua incorporação em 

sistemas de imunizações de diferentes países e impactos iniciais observados. 

• Revisão sistemática dos estudos de custo-efetividade da vacina HPV contra o 

câncer de colo de útero, que adotaram como tecnologia comparativa o 

Papanicoloaou.  

• Revisão da literatura sobre a epidemiologia do HPV em geral. Revisão 

sistemática de literatura sobre a prevalência da infecção pelo HPV no Brasil. 

• Revisão da literatura sobre a epidemiologia do câncer de colo de útero em geral e 

no Brasil, com detalhamento das estimativas nacionais da sua incidência e 

mortalidade. 

• Revisão da literatura sobre o Programa de Controle de Câncer de Colo de Útero 

(Papanicoloaou) em geral e suas características e desempenho no Brasil. 
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• Revisão da literatura sobre custos no Brasil do Programa de Controle de Câncer 

de Colo de Útero e do seu tratamento, e análise de sistemas de informação em 

saúde que contêm informações sobre freqüência de utilização de procedimentos e 

medicamentos e custos: SIH/SUS, SIA/SUS, APAC/SIA/SUS. Também foram 

analisados os sistemas de informação SIAB, PNAD/IBGE e SISCOLO.  

• Desenvolvimento de modelo de análise de decisão de tipo árvore de decisão e 

estimativas epidemiológicas, de utilização de serviços e custos, para a realização 

de estudo de tipo custo-efetividade de vacina contra HPV, quando comparada 

com a estratégia atual de controle do câncer de colo de útero, o programa de 

rastreamento baseado no Papanicolaou. 

Resultados 

Atualmente, a vacina foi introduzida total ou parcialmente em mais de 30 países, 

a maioria países desenvolvidos. Nos países com menor renda os desafios para a sua 

incorporação mostram-se grandes, pois, além da garantia da existência de recursos 

sustentáveis para a compra da vacina, há a necessidade do fortalecimento de programas 

importantes dos sistemas de saúde - programa de imunização nacional, de atenção à 

família, ao adolescente e de atenção à mulher e o rastreamento - ao mesmo tempo que 

devem continuar sendo atendidas todas as demais prioridades em saúde. O grupo 

populacional principal a ser vacinado, com três doses, são meninas em idade anterior ao 

início da atividade sexual, variando de 9 até 14 anos, concentrando-se em 10-12 anos. 

Em alguns países foi proposta vacinação de catch-up de adolescentes acima dessa idade 

e mulheres jovens, durante um período também variável. Em poucos países foi 

recomendada a vacinação também de meninos e homens. A forma proposta para a 

implementação da imunização e sua integração nos programas nacionais de imunização e 

rotinas dos serviços de saúde se mostra variável, com uma preferência para a imunização 

das crianças nas escolas, mas não de forma mandatória. São poucas as contra-indicações, 

principalmente para gestantes, portadores de doenças agudas e com alergia a 

componentes da vacina, podendo ser administrada concomitantemente a outras vacinas.  

A aceitabilidade e adesão à vacinação contra HPV apresenta desafios para além 

dos habituais, e se referem a fatores individuais (aceitabilidade dos pais e dos próprios 

indivíduos vinculada a valores, crenças e informação sobre a epidemiologia do HPV, do 

câncer e da vacina e as possibilidades de acesso) e fatores externos (atitudes dos 

profissionais da saúde, fatores organizacionais, comunitários, econômicos e sociais). Em 

alguns países alcançou-se cobertura elevada (Austrália e Reino Unido) mas nos Estados 
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Unidos, em 2009, a cobertura vacinal para 1> dose de vacina HPV em meninas 

adolescentes (13-17 anos) foi de 44,3%, e de 3 doses de 26,7%, com tendência para 

aumento da cobertura, apresentando, no entanto, importante variação por estados 

(28,5%-68,5%), por renda (menor cobertura em populações com menor renda) e idade 

(maior cobertura acima de 15 anos), valores menos favoráveis do que aqueles 

usualmente adotados nos modelos para estudo de CE. 

A Organização Mundial da Saúde elaborou documento essencialmente favorável 

à vacina, condicionando a sua introdução nos programas de imunização a uma série de 

cuidados, no que diz respeito à sustentação dos programas de rastreamento e tratamento 

do câncer de colo cervical, face ao grande contingente de mulheres que não poderão se 

beneficiar com a vacina. No Brasil, o Ministério da Saúde, propôs diversas iniciativas de 

discussão sobre a vacina HPV desde o seu licenciamento, e os vários relatórios 

elaborados têm postergado a introdução da vacina no PNI, face à persistência de 

questões relativas à efetividade prolongada e impacto populacional da vacina, à 

priorização da sustentabilidade dos programas de rastreamento e tratamento do câncer, o 

alto custo da vacina e a necessidade de desenvolvimento de estratégias especiais para a 

sua aplicação.  

Na revisão sistemática dos estudos de CE foram selecionados 39 artigos, 

publicados predominantemente em 2008 e 2009 (70%) e que incluíram 51 avaliações 

econômicas em 26 países, de todos os continentes, com predomínio de estudos que se 

referem aos Estados Unidos (17,6% das avaliações), incluindo 13 avaliações 

relacionadas a países em desenvolvimento, com 10 delas envolvendo países da América 

Latina e Caribe. A revisão da literatura deixa clara que, ainda que a maioria dos estudos 

apresente resultados nos ICERs considerados como custo-efetivos, há uma grande 

variabilidade na metodologia adotada, nos modelos, nos parâmetros e nas formas de lidar 

com as incertezas, dificultando comparações e a compreensão mais clara das 

contribuições das diferentes escolhas no desenvolvimento dos estudos sobre os 

resultados. Essa dificuldade tem sido observada nas comparações de estudos de CE de 

outras vacinas, e se constitui em desafio importante para o reconhecimento da sua 

validade científica e utilidade para os gestores dos sistemas de saúde e para a população. 

Os três estudos que incluíram o Brasil nas suas análises demonstram essa dificuldade. 

Dois dos estudos, de micro simulação e na perspectiva da sociedade foram 

desenvolvidos por equipes lideradas pelos mesmos pesquisadores (Goldie, 2007; 

Constenla, 2008) e chegam a resultados de ICER bastante próximos, apresentando 
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diferenças essencialmente nas fontes para as estimativas dos parâmetros, e os textos 

publicados não permitem a sua identificação mais precisa. O terceiro estudo (Colantonio, 

2009), baseado em modelo Markov, apresenta ICER bem mais elevado e no que é 

possível comparar, adota parâmetros de desempenho do rastreamento mais favoráveis 

que os outros e custos menores no tratamento das doenças. 

Quanto à epidemiologia do HPV, os achados dos artigos revisados mostram que o 

cenário brasileiro da prevalência do HPV é em parte coincidente com os resultados de 

outros estudos. Na revisão realizada, bem como em meta-análise consultada, o HPV16 

foi o tipo mais freqüente, em geral ou estratificado para resultados de citologia, incluindo 

mulheres com citologia normal, havendo portanto concordância entre tais estudos. Em 

relação à proporção de mulheres infectadas com o HPV18, este é em geral o segundo 

tipo mais freqüente nos estudos internacionais (0,9% para o Mundo e 2,6% para o País, 

ambos para mulheres com citologia normal). No entanto, a participação no câncer de 

colo de útero do HPV 16 e 18 mostra-se semelhante aos de outros países da América 

Latina. 

Quanto à epidemiologia do câncer de colo de útero, a sua incidência e mortalidade 

no Brasil é alta, mas mostra tendência decrescente, ainda que de forma diferenciada por 

regiões e tipos de municípios. Essa tendência pode estar relacionada à maior efetividade 

dos programas de rastreamento e tratamento nos últimos anos, mas como há uma 

progressão em geral lenta da infecção para o câncer, mostra-se difícil estabelecer relação 

de causa e efeito mais clara, na perspectiva populacional. 

Foram desenvolvidas estimativas de custos diretos para o SUS do programa de 

rastreamento e de tratamento do câncer.  

Controle de Câncer de Colo do Útero, segundo grupos de procedimentos, em reais 
em 2006 
PROCEDIMENTO VALOR CONSULTA TOTAL DO GASTO SUS
RASTREAMENTO R$ 62.838.279,36 R$ 40.956.048,00 R$ 103.794.327,36
DIAGNÓSTICO R$ 3.463.948,62 R$ 16.563.008,80 R$ 20.026.957,42
TERAPÊUTICO R$ 6.706.856,70 R$ 1.200.148,00 R$ 7.907.004,70
CIRÚRGICO/CLÍNICO R$ 92.832.250,33 R$ 2.607.354,75 R$ 95.439.605,08
TOTAL R$ 165.841.335,01 R$ 61.326.559,55 R$ 227.167.894,56  
Com base na metodologia adotada para desenvolver essas estimativas, verificamos 

que o gasto total estimado do SUS 2006 com os todos o procedimentos são de R$  

R$227.167.895, 56 

 

O SUS realiza em torno de 65% dos procedimentos de rastreamento, e a sua 

participação no tratamento do câncer é mais elevada. Deve-se, portanto, agregar aos 
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valores estimados dos custos do SUS, os custos do setor privado, em que se sabe que os 

procedimentos têm custo unitário em geral mais elevado do que os do SUS, mas há 

muita dificuldade em obter informações sobre a quantidade de procedimentos realizados.  

Quadro 5.16 - Estimativas de gastos totais diretos do setor privado no Programa de 
Controle de Câncer de Colo do Útero, segundo grupos de procedimentos, em reais 
em 2006 
PROCEDIMENTO VALOR CONSULTA TOTAL DO GASTO SETOR PRIVADO
RASTREAMENTO R$ 220.179.714,05 R$ 576.661.155,84 R$ 796.840.869,89
DIAGNÓSTICO R$ 16.960.747,80 R$ 54.054.640,64 R$ 71.015.388,44
TERAPÊUTICO R$ 8.528.886,82 R$ 3.916.774,40 R$ 12.445.661,22
CIRÚRGICO/CLÍNICO R$ 49.894.258,72 R$ 8.509.300,80 R$ 58.403.559,52
TOTAL R$ 295.563.607,39 R$ 643.141.871,68 R$ 938.705.479,07  
 

A esses valores, para a análise de custo-efetividade na perspectiva da sociedade, 

devem ser estimados os gastos com transporte e custos indiretos como a perda de 

produtividade da mulher e familiares e outros gastos. 

Com base na revisão da literatura internacional sobre as vacinas contra a infecção 

pelo HPV e dos estudos de avaliação econômica, e do estudo para o Brasil da 

epidemiologia da infecção pelo HPV e do câncer de colo de útero, do Programa de 

Controle do Câncer de Colo de Útero e gastos do sistema de atenção e das famílias com 

os procedimentos que fazem parte do Programa, foi desenvolvido análise de custo-

efetividade de vacina contra infecção por HPV 16 e 18 no contexto brasileiro. 

O modelo de análise de decisão utilizado foi o modelo CERVIVAC, programa 

computacional desenvolvido enquanto parte das atividades da PAHO ProVac Initiative.  

O modelo no qual o CERVIVAC está baseado é um modelo estático, de tipo 

árvore de decisão, com recursos para cálculo de estimativas específicas em paralelo, em 

que uma ou sucessivas coortes de meninas ou mulheres podem ser acompanhadas por até 

100 anos, e inclui dados e estimativas para as seguintes variáveis analíticas:  

• Taxa de desconto de custos e benefícios 

• Estrutura etária e esperança de vida da população; 

• Incidência e mortalidade anual por câncer de colo de útero 

• Proporção de casos de câncer local e regional 

• Valor de DALYs para essas condições 

• Proporção de casos que têm acesso a tratamento por tipo de provedor 

(público e privado) por câncer local e regional  

• Sobrevida em 5 anos dos casos de câncer local e regional 
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• Custos médios diretos e indiretos do tratamento dos casos de câncer local 

e regional por setor público e privado 

• Eficácia da vacina baseada na % de casos de câncer de colo de útero 

causados pelo HPV 16 e 18 

• Características do programa de imunização proposto: cobertura no 

primeiro ano de vacinação de cada uma das 3 doses, proporção de 

meninas vacinadas nas escolas e nos serviços de saúde 

• Custos da implementação da introdução da vacina HPV no Programa 

Nacional de Imunizações: custos vacinas, administração, cadeia de frio, 

logística, treinamento, divulgação para a população, monitoramento do 

impacto populacional pós-introdução, em nível federal, estadual e 

municipal 

• Rastreamento: proporção de mulheres que já realizaram o Papanicolaou e 

proporção de mulheres que seguem o protocolo recomendado 

• Proporção de mulheres que utilizam o setor público e privado para 

realização do Papanicolaou, colposcopia, biópsia e tratamento de lesões 

precursoras 

• Custos por setor público e privado do Papanicolaou, colpscopia, biópsia e 

tratamento de lesões precursoras 

• Sensibilidade do Papanicolaou detectar NIC II no programa de 

rastreamento 

No estudo econômico foi adotada a análise do custo-efetividade da perspectiva do 

sistema de saúde público e privado da introdução de vacina contra HPV 16 e 18 (sem 

diferenciação para Gardasil ou Cervarix) para o câncer de colo de útero, em que se 

compara uma coorte de meninas a partir dos 10 anos que representam a situação 

epidemiológica, de rastreamento, e de atenção às lesões precursoras e câncer atuais, com 

uma coorte de meninas em que se aplicam 3 doses de vacina contra HPV aos 10 anos, 

mantendo as condições de rastreamento e atenção às lesões precursoras e câncer como 

são atualmente. Não foi introduzida na análise a imunização de várias coortes de 

meninas ou jovens como proposta de catch-up e não foi prevista a necessidade de dose 

adicional da vacina após 10 anos. Essa análise permite compreender a efetividade e o 

custo da sua introdução em cada coorte sucessiva a ser vacinada, por diferentes 

desfechos: custo por DALY evitado, custo por ano de vida ganho, custo por caso 
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evitado, custo por morte evitada. Essa análise não permite identificar diretamente o 

impacto populacional da introdução da vacina sobre a incidência e mortalidade do câncer 

a partir da sua introdução. O RCEI encontrado foi de R$ 18.121,00 por DALY evitado, 

que segundo os parâmetros adotados pela OMS, pode ser considerado uma valor custo-

efetivo, e de R$ 33.099,00 por ano de vida ganho, valores próximos de estudo com 

modelo de Markov publicado anteriormente, porém mais elevado que estudos baseados 

em modelos dinâmicos e da perspectiva da sociedade. A análise de sensibilidade 

realizada, de tipo univariada, indicou que a utilização de menor taxa de desconto e 

valores mais elevados de incidência e mortalidade por câncer de colo de útero alterariam 

de forma mais importante esse resultado, deixando a RCEI com valor muito custo-

efetivo. 

                Em conclusão, o estudo, em que foram estimados de forma aprofundada  

parâmetros nacionais para a epidemiologia do câncer de colo de útero, o rastreamento e 

as condições para a introdução de vacina contra o HPV no Programa Nacional de 

Imunização, e realizado estudo de custo-efetividade, permitiu verificar que a introdução 

da vacina deverá trazer benefícios para o controle do câncer de colo de útero, mas isso 

exigirá grandes investimentos por parte do PNI, devendo ser garantidas as condições 

adequadas para a sua sustentabilidade e equidade do programa em perspectiva 

populacional bem como para o aprimoramento do programa de rastreamento. 
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1. A vacina contra a Papilomavirus Humano (HPV): Análise crítica da literatura da 

eficácia, custo-efetividade e primeiros impactos pós-introdução em programas de 

imunização 

Hillegonda Maria Dutilh Novaes 

Ana Marli Sartori 

Patrícia Coelho de Soárez 

 

 

1. Prevenção do câncer de colo uterino: rastreamento e vacina 

 

A vacina contra o Papilomavirus Humano (HPV) se constituiu em tecnologia que 

inovou nos desafios que apresentou para o seu desenvolvimento enquanto produto, no 

contexto político no qual se inseriu e na identificação do seu potencial de eficácia, 

efetividade, custo-efetividade, incorporação e impacto em sistemas nacionais de 

imunização e de saúde.  

A comprovação científica do HPV como causa necessária para o 

desenvolvimento do câncer de colo uterino, e outros cânceres de tratos genitais e não 

genitais, na mulher e no homem, se deu no início da década de 90 (Bosch et al, 2002). 

Nesse período, passaram a ser também discutidas mais amplamente as dificuldades de 

implantação de programas de rastreamento efetivos e sustentáveis de câncer de colo de 

útero baseados no exame citológico de esfregaço vaginal, o Papanicolaou, tecnologia 

desenvolvida há mais de 50 anos, particularmente nos países menos desenvolvidos, e o 

impacto menor que o esperado sobre a elevada incidência e mortalidade do câncer de 

colo de útero (Gakidou, 2008). Em muitos países foi priorizada a implantação de 

programas nacionais de rastreamento, com rotinas padronizadas que objetivavam a sua 

maior efetividade, sendo observados a partir dai impactos positivos sobre a doença 

(Myers, 2008; Murillo, 2008).  

Em anos recentes, foram desenvolvidas tecnologias de rastreamento alternativas, 

como citologia em meio líquido e captura híbrida para HPV e propostas diretrizes de 

acompanhamento de mulheres que combinam diferentes tecnologias, bem como 

realizados estudos de custo-efetividade, com metodologias diversas e para diferentes 

contextos, com resultados que exigem cuidados quando comparados entre si. Em geral, 

os estudos indicam razões incrementais de CE (ICER) com valores que permitem 

considerar o Papanicolaou uma tecnologia custo-efetiva, quando comparado com o não 
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fazer nada ou outra tecnologia, desde que os programas de rastreamento alcancem 

elevada cobertura populacional, estejam integrados em programas de atenção à mulher e 

apresentem adequada coleta, análise, entrega de resultados, encaminhamento e conduta 

(Muñoz, 2008, Caetano, 2006).  

As aceleradas transformações científicas e tecnológicas na área de genética, 

imunologia, microbiologia, biotecnologia e engenharia genética que ocorreram desde os 

anos 90, impactaram sobre o desenvolvimento de novas vacinas ou novos tipos de 

vacinas, para diferentes doenças, tais como as causadas por infecções por hepatites, 

pneumococcus, meningococcus, febre amarela, entre outros (Schatzmayr, 2003), com 

importante investimento na sua produção e crescente interesse da indústria farmacêutica, 

levando à concentração do mercado internacional em algumas empresas. Nos últimos 10 

anos os gastos mundiais com vacinas triplicaram, e para que isso se tornasse possível, 

foram decisivas as novas fontes e formas de financiamento internacionais de vacinas, em 

especial para os países pobres (Global Vaccine Fund, GAVI etc) (WHO, UNICEF, 

WORLD BANK, 2009). Esse cenário, por sua vez, e o desenvolvimento econômico e 

relevância política internacional de países como os que integram o grupo BRICS nos 

últimos anos, vem permitindo o desenvolvimento de novas iniciativas de transferência de 

tecnologias na produção das novas vacinas, e diferentes políticas pela OMS e OPAS 

(Hendriks,2012, Jauregui, 2011).      

A progressiva identificação de agentes infecciosos como importantes na gênese 

de diferentes tipos de câncer permitiu que também para essas doenças as vacinas 

passassem a ser consideradas como tecnologias preventivas possíveis, havendo no 

horizonte a possibilidade de vacinas com ação também terapêutica. A vacina contra a 

hepatite b, produzida com a utilização de DNA recombinante a partir de 1986, foi a 

primeira para a qual, além da prevenção da doença infecciosa, se esperava também 

impactar sobre a incidência e mortalidade de um câncer, o hepatocarcinoma, o que foi 

observado nos países com boa e sustentada cobertura vacinal e que apresentavam 

anteriormente incidência elevada de infecção (Ferraz, 2007). O hepatocarcinoma, com 

incidência relativamente importante na Europa e Ásia, diferentemente do Brasil, tem no 

HBV uma das causas do hepatocarcinoma, entre outros agentes infecciosos e físico-

químicos. Ao contrário do câncer de colo de útero, para o qual o HPV é, até agora, o 

único agente infeccioso envolvido na sua causalidade, e com prevalência e mortalidade 

elevada, em particular nos países pobres (Brasil/MS/INCA, 2009).   
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O câncer de colo de útero (neoplasia intraepitelial e adenocarcinoma) é o segundo 

tipo de câncer mais freqüente no mundo entre as mulheres, após o câncer de mama, tem 

incidência duas vezes maior em países menos desenvolvidos, em comparação aos mais 

desenvolvidos, com sobrevida média em cinco anos também menor, em decorrência do 

diagnóstico tardio (51%-66% x 41%). No Brasil, estimativas do INCA para 2010 

estabeleceram o seu risco (incidência) em 19,2 casos a cada 100.000 mulheres, com 

importantes variações regionais (22,8/100.000 Região Norte, 17,8/100.000 Região 

Sudeste, 24,4/100.000 Região Sul) (Brasil/MS/INCA, 2009), mas têm sido apresentadas 

propostas de correção desses valores. O coeficiente de mortalidade em 2008 no Brasil 

para todas as mulheres, com correção para o sub-registro, está estimado em torno de 

10,0/100.000, também com importante variação por região, e no mundo entre 30/100.000 

(África) e 6,0/100.000 (América do Norte) (IARC, GLOBOCAN, 2010; Gamarra, 2010).  

Falhas no rastreamento e encaminhamento são fatores que contribuem de forma 

decisiva para o desenvolvimento e mortalidade do câncer, e uma revisão sistemática e 

meta-análise de estudos sobre falhas no processo de cuidado nos casos com câncer, 

indicou que em 42% dos casos as mulheres não foram rastreadas, e em 54% ocorreram 

falhas no rastreamento. Além da dificuldade de acesso e de falhas na realização do 

citológico (falsos negativos), outros fatores se mostraram associados às falhas no 

rastreamento, tais como: idade (mulheres > 50 anos), tabagismo, co-infecção com outros 

agentes infecciosos, fatores nutricionais etc, observando-se em todos os países perfis 

semelhantes para as mulheres com câncer e falhas no rastreamento (Spence, 2007).  

Esse cenário, importante para a saúde publica, com mobilização de grupos de 

interesse não usualmente envolvidos com vacinas, como os oncologistas e 

ginecologistas, certamente contribuiu para que o desenvolvimento de uma vacina contra 

a infecção pelo HPV, com potencial impacto sobre a incidência do câncer de colo de 

útero se mostrasse de inusitado interesse científico, tecnológico e de inovação em geral, 

para diferentes especialidades médicas e para a saúde pública. Além disso, o elevado 

interesse econômico envolvido na sua introdução em programas de imunização 

nacionais, fez com que as industriais farmacêuticas produtoras das duas vacinas 

existentes no mercado desenvolvessem uma forte atuação junto a esses grupos de 

interesse e gestores públicos. 

             Em 2009 a Organização Mundial da Sáude publicou position-paper no Weekly 

Epidemiological Record (15:118-131) sobre as vacinas contra o Papilomavirus Humano. 

Após sintetizar as questões de referência relevantes relacionadas à epidemiologia do 
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HPV e das doenças a ele vinculadas - imunologia, patologia e diagnóstico -, as vacinas - 

suas características, estudos imunogenéticos, eficácia clínica e duração da proteção, 

segurança e contra-indicações - e resultados dos estudos de modelização do custo-

efetividade e impacto da vacinação apresentou as seguintes “posições”, aqui sintetizadas 

(pgs 128-131): 

  

a) A OMS reconhece a importância do câncer cervical e outras doenças 

relacionadas ao HPV como um problema global de saúde pública e recomenda 

que a vacinação de rotina seja incluída nos programas nacionais desde que: a 

prevenção do câncer cervical e doenças relacionadas ao HPV seja uma 

prioridade de saúde pública, que a introdução da vacina seja exeqüível do ponto 

de vista programático, que o financiamento sustentável esteja garantido e que o 

custo-efetividade das estratégias nacionais ou regionais sejam consideradas. 

b) As vacinas se mostraram mais eficazes em mulheres não expostas aos HPV 

vacinais e a população prioritária deve ser selecionada tomando por referência 

a idade de início da atividade sexual (entre 9 e 13 anos) e a viabilidade de 

encontrar as adolescentes em escolas, serviços de saúde ou estruturas 

comunitárias. O objetivo prioritário a ser alcançado é a elevada cobertura desse 

segmento da população e a vacinação de outros grupos populacionais só deve 

ser considerada se existirem recursos disponíveis, sem prejuízo da imunização 

do grupo populacional prioritário e dos programas de rastreamento de câncer 

cervical. 

c) Os dados sobre a segurança de vacinação durante a gravidez são limitados e ela 

deve ser evitada. Não existem dados que indiquem problemas de segurança para 

a vacina quadrivalente durante o aleitamento, essa informação ainda não está 

disponível para a vacina bivalente. São limitadas as informações disponíveis 

sobre a segurança e imunogenicidade das vacinas em pessoas imunodeprimidas, 

por medicamentos ou doenças, mas isso não deve impedir a vacinação em larga 

escala da população alvo, e a testagem para o HIV não deve ser pré-requisito 

para a imunização. 

d)  Ambas as vacinas devem ser administradas de acordo com as especificações dos 

fabricantes, os esquemas propostos e orientações para atrasos vacinais. Os 

dados disponíveis até agora indicam que a imunidade persiste por pelos menos 5 

anos, e não está estabelecida a necessidade de dose de reforço. Em contextos em 
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que as duas vacinas estão disponíveis a escolha entre as duas deverá ser feita 

com base em fatores como a epidemiologia do HPV, fatores organizacionais, 

dados relativos à segurança e eficácia e preço. Todos os esforços devem ser 

feitos para que as três doses do esquema vacinal sejam da mesma vacina. 

e) Ambas as vacinas podem ser administradas concomitantemente a outras já 

incorporadas aos programas. As estratégias de imunização adotadas em cada 

país devem estar de acordo com a sua infra-estrutura, capacidade da rede de 

frio, viáveis financeiramente, economicamente sustentáveis, custo-efetivas e 

capazes de atingir a maior cobertura possível. Se os países considerarem uma 

introdução gradual a prioridade deve ser dada a estratégias que incluam 

populações que terão menor probabilidade de acesso ao rastreamento para 

câncer cervical quando adultas. 

f) As vacinas contra HPV devem ser introduzidas como parte de estratégia 

coordenada de prevenção do câncer cervical e outras doenças relacionadas ao 

HPV. Essa estratégia deve incluir a educação para a redução de 

comportamentos de risco para a infecção por HPV e informação sobre a 

importância do diagnóstico e tratamento de lesões pré-cancerígenas. A 

introdução da vacina não deve prejudicar ou enfraquecer o financiamento dos 

programas de rastreamento do câncer cervical. A vacinação contra HPV é de 

prevenção primária e não elimina a necessidade do rastreamento posterior, pois 

outros sorotipos, além do 16 e 18, são responsáveis pelo câncer cervical em até 

30% dos casos hoje diagnosticados. 

g)  A introdução dos programas de imunização contra o HPV deve vir 

acompanhada da implantação de registros de dados individuais, de longa 

duração, bem como do monitoramento da segurança da vacina. Os paises devem 

prever o estabelecimento de sistemas de vigilância epidemiológica da 

prevalência dos tipos de HPV, incidência de anormalidades cervicais e lesões 

pré-cancerígenas, incidência e mortalidade de câncer cervical e incidência de 

verrugas ano-genitais. Medir o impacto da vacinação sobre o câncer cervical 

exigirá o monitoramento por décadas. 

h) As mensagens educacionais e as formas de obtenção do consentimento dos 

pacientes e/ou seus pais devem estar de acordo ao contexto cultural dos paises e 

necessidades de informação dos diferentes grupos populacionais. As mensagens 

devem enfatizar que as vacinas não curam câncer, previnem alguns, mas não 



 18

todos os cânceres relacionados ao HPV, são mais efetivas antes do inicio da 

atividade sexual, são necessárias 3 doses, não devem ser administradas a 

gestantes, não previnem infecção pelo HIV, nem outras doenças sexualmente 

transmissíveis ou gravidez, e que o rastreamento para câncer cervical continua 

sendo importante para todas as mulheres, vacinadas ou não. 

 

No Brasil o licenciamento da primeira vacina, Gardasil (tetravalente,MSD) em 

2006, mesmo ano em que ela foi aprovada pelo FDA americano, desencadeou 

rapidamente demandas pela introdução da vacina no programa de imunização oficial, e 

foram implementadas várias iniciativas oficiais para tratar da questão. Já em dezembro 

de 2006 o Ministério da Saúde criou grupo de trabalho especial (GT), com representantes 

de diferentes áreas, para assessorar as decisões sobre a incorporação da vacinação contra 

o HPV no SUS e em abril de 2007 foram divulgadas as recomendações desse grupo. 

 

Principais considerações: 

• A vacina representa uma estratégia importante para o controle do câncer do 

colo do útero e deve ser considerada no contexto de todas as outras ações 

• Existem importantes lacunas no conhecimento em relação à vacina  

           ( duração da imunidade, necessidade de doses de reforço, uso em indivíduos    

          imunodeprimidos e gestantes; 

• A implantação requer novas estruturas operacionais e de logística para o 

Programa Nacional de Imunizações; 

• O custo, por dose, para a vacinação  de meninas de 10-11 anos de idade = 1,8 

bilhão de reais (custo anual do Programa Nacional de Imunizações – PNI em 

2006 = 750 milhões de reais); 

• Há interesse na produção da vacina em laboratórios públicos do Brasil.  

Principais sugestões: 

• Implementar as ações estratégicas do Plano de Controle do Câncer do Colo do 

Útero estabelecido pelo Ministério da Saúde e coordenado pelo INCA, visando à 

melhoria das ações de cuidado à saúde da mulher; 

• Organização de laboratórios do SUS para identificação e monitoramento da 

infecção pelo HPV; 

• Realizar estudos de prevalência de tipos específicos de HPV em áreas 

selecionadas no Brasil e estudos de custo efetividade 
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• Estabelecer condições para iniciar produção nacional da vacina, incluindo 

alternativas de desenvolvimento para transferência de tecnologia, tal como 

ocorreu com outras vacinas do calendário oficial do PNI. 

Conclusão 

• Não recomendação da incorporação da vacina contra o HPV, no momento, 

como política de saúde pública.  

• Esta recomendação deverá ser revista assim que as medidas sugeridas possam 

oferecer subsídios suficientes para análise ou a partir de resultados de novos 

estudos populacionais de grande impacto 

. 

Em 2008 foi licenciado o uso da segunda vacina, Cervarix (bivalente, GSK), 

mesmo ano de aprovação do FDA americano, foi elaborado por técnicos do DECIT, da 

SCTIE do Ministério da Saúde, parecer técnico-científico e de impacto orçamentário 

sobre a “Eficácia, segurança, custo-efetividade e impacto orçamentário da vacina contra 

o Papilomavirus Humano (HPV) na prevenção do câncer de colo de útero- infecção 

persistente por HPV e lesões precursoras”, que enfatizou o enorme impacto que a 

incorporação da vacina teria sobre o orçamento do PNI e apoiou as conclusões do GT.  

Em fevereiro de 2010 a PORTARIA MS Nº 310 instituiu Grupo de Trabalho com 

a finalidade de avaliar o Programa Nacional de Controle de Câncer de Colo do Útero. 
No relatório final, divulgado em Outubro de 2010, foram identificados os componentes 

fundamentais analisados pelo GT: 

 

• Definição da população alvo, método e intervalo de rastreamento; e meta de 

cobertura. 

•  Infra-estrutura assistencial nos três níveis de atenção. 

• Sistema de informação para monitorar todo o processo de rastreamento. 

• Diretrizes de diagnóstico e tratamento estabelecidas. 

• Processo de capacitação e treinamento continuados de profissionais de saúde. 

• Informação para a população alvo. 

• Garantia da qualidade das ações. 

• Compromisso técnico e político dos gestores para continuidades das ações. 

• Garantia de suporte financeiro 
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O grupo identificou como avanços do Programa Nacional de Controle do 

Câncer do Colo do Útero no Brasil os seguintes aspectos: 

 

• O SUS dispõe de um programa descentralizado, com protocolos definidos e 

pactuação de metas para o rastreamento (Pacto pela Saúde) e são realizados 

anualmente 12 milhões de exames. 

• Existe um sistema de informações que cobre todo o país e que fornece 

informações para o monitoramento e  o planejamento (SISCOLO). 

• O percentual de municípios que realizam coleta passou de 89,5% no biênio 

2004-2005 para 95% em 2007-2008.  

• A Estratégia de Saúde da Família, porta de entrada do rastreamento, está 

presente atualmente em 95% dos municípios, com cobertura de 52,6% da 

população. 

• O percentual de amostras insatisfatórias no país, indicador de qualidade da 

coleta do exame, está em 1%, bem abaixo do limite máximo aceitável de 5%. 

• Há oferta de exames laboratoriais em todos os Estados do país. 

• Há unidades de confirmação diagnóstica e tratamento de lesões precursoras em 

todos os Estados e protocolo de tratamento ambulatorial em consulta única 

(Ver& Tratar). 

• A oferta de braquiterapia para tratamento dos casos de câncer invasor 

diagnosticados é suficiente para a necessidade nacional. 

 

Ao mesmo tempo, foram identificados como desafios para o Programa: 

 

• Em alguns estados das regiões Norte e Nordeste mais de 30% dos municípios 

apresentam índice de amostras insatisfatórias acima de 5%, evidenciando 

necessidade de maior investimento na qualidade da coleta do exame na atenção 

básica.  

• Ainda existem equipes de Saúde da Família que não incorporaram na rotina da 

atenção à saúde da mulher a coleta do exame citopatológico (preventivo do 

câncer). 

• Enquanto uma parte das mulheres se submete a exames com uma rotina mais 

freqüente que o necessário, outras nunca têm acesso, apesar do SUS realizar 12 
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milhões de exames ao ano, que seria suficiente para a cobertura da população 

alvo.  

• Muitos profissionais de saúde não utilizam os protocolos de rastreamento 

construídos com base em evidências e altamente efetivos nos países 

desenvolvidos para a redução da incidência do câncer de colo de útero. 

• Dos 1226 Laboratórios que realizam exames citopatológicos no SUS, a grande 

maioria não possui programas de monitoramento de qualidade.  

• Existem barreiras para o acesso ao tratamento adequado e oportuno das lesões 

precursoras: oferta aquém do necessário, utilização de tratamentos com 

internação hospitalar em situações onde o recomendado é tratamento 

ambulatorial especializado, tornando o tratamento mais longo e oneroso e 

facilitando as perdas de seguimento. 

• Baixo índice de seguimento dos casos positivos no rastreamento para garantir o 

tratamento e a alta. 

 

Em conclusão, foram apresentadas propostas para a intensificação do controle do 

câncer de colo, agrupadas em 5 eixos de ação: 

 

Eixo 1: Fortalecimento do rastreamento organizado na atenção primária e da gestão 

descentralizada do programa de rastreamento.  

Eixo 2: Garantia de qualidade do exame citopatológico 

Eixo 3: Garantia de tratamento adequado das lesões precursoras 

Eixo 4: Intensificação das ações de controle do câncer de colo do útero na Região Norte  

Eixo 5: Avaliação de alternativas de ações para o controle do câncer de colo 

 

Nesse momento, foi priorizado o investimento na efetividade e qualidade do 

programa de rastreamento, apoiada a realização de estudos, também de avaliação 

econômica, de outras alternativas tecnológicas para o rastreamento e a vacina contra o 

HPV, e adiada a decisão sobre a incorporação da vacina ao Programa Nacional de 

Imunizações. Durante os trabalhos do grupo foi também discutido o potencial impacto 

orçamentário no Programa Nacional de Imunizações da introdução da vacina contra 

HPV, frente aos preços na época, muito elevados.  

Ao longo de 2011, as ações pela incorporação da vacina mostraram-se crescentes, 

incluindo agora iniciativas por parte do Legislativo, tendo sido proposta no Senado 
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projeto de lei que dispunha sobre a introdução da imunização de mulheres na faixa etária 

de 9 a 45 anos de idade na rede público do SUS em âmbito nacional. Foi elaborado 

parecer técnico conjunto, contrário à sua aprovação, pelas secretarias do Ministério da 

Saúde, SVS, SCTIE e SAS, e o INCA, em que foram expostas as razões de ordem 

técnica, organizacional e econômica pela não introdução da vacina contra o HPV até 

agora no PNI (MS, 2011). Foi também publicado, no final de 2011, número do Boletim 

Brasileiro de Avaliação de Tecnologias em Saúde/BRATS dedicado ao tema, com 

análise das questões consideradas essenciais para realidade brasileira (REBRATS, 2011). 

Em síntese, a vacina contra o HPV e a sua introdução no programa do PNI, foi objeto de 

várias, criteriosas e cuidadosas, ações técnicas e políticas por parte do Ministério da 

Saúde, desde a sua aprovação para uso no Brasil em 2006-2008.  

  

2. Eficácia da vacina 

 

O HPV se apresenta com mais de 150 genótipos diferentes, sendo que em torno 

de 15 deles estão associados a neoplasias malignas do trato genital e não genital, e são 

chamados de alto risco (HPV 16,18,31,35,39,41,45,51,52,56,66,68,69,73,82), enquanto 

outros são considerados de baixo risco e estão relacionados a verrugas genitais e 

cutâneas (HPV 6,11,40,42,43,44,54,61,70,72,81 CPG6108).  

O nível da prevalência de infecção por HPV em mulheres, por faixa etária, varia 

de acordo com a população de mulheres estudada (mulheres na população em geral, 

mulheres em serviços de saúde com citologia normal, mulheres com alterações na 

citologia) e da técnica de citologia ou identificação viral utilizada. Para mulheres com 

citologia normal e com utilização de citologia convencional a prevalência encontrada, 

para o conjunto dos tipos, tem sido referido como oscilando entre 38% (Kenya, 

Zimbabwe) a 5,8% (Suécia). Estudo populacional (47.666 mulheres) nos Estados 

Unidos, com material coletado com citologia liquida e identificação viral por PCR, 

encontrou prevalência média para 37 tipos de HPV de 27,3%, com valor máximo de 52% 

aos 20 anos (Wheeler, 2012). No Brasil, observa-se importantes diferenças regionais e 

por estudo, estimando-se como prevalência média, nacional, valores em torno de 17%.  

Observa-se também variação na prevalência dos tipos de alto risco, nas diferentes 

populações, segundo método de identificação (DNA, sorologia) e por tipo de população 

de mulheres infectadas (sem alterações cervicais, com lesões precursoras para o câncer 
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de menor ou maior risco, com câncer invasivo) (Ayres, 2010; Luciani, 2009; Schiffman, 

2007).  

Os tipos virais 16 e 18 têm sido identificados como os mais fortemente 

associados com o câncer de colo de útero, e considerados como estando presentes em 

70% dos casos, no mundo todo. Estudo em material coletado de 6.000 casos de mulheres 

com lesões de alto grau ou câncer de colo de útero invasivo de 17 países da Europa 

(2001-2008), referiu que os tipos mais freqüentes nas lesões de alto grau foram HPV 

16/33/31 (59,9/10,5/9,0%) e no câncer foram HPV 16/18/45 (66,2/10,8/5,3%). No câncer 

epidermóide foram mais freqüentes HPV 16/18/33 (66,2/10,8/5,3%) e no 

adenocarcinoma HPV 16/18/45 (54,2/40,4/8,35%) (Tjalma, 2012). Meta-análise de 

estudos transversais da distribuição dos HPV de alto risco em 115.789 mulheres 

positivas para HPV, de diferentes regiões do mundo, apontou que os HPV 16, 18 e 45 

representaram proporção mais importante no câncer invasivo do que até mesmo nas 

lesões de alto risco. O HPV 45 mostrou-se mais importante que a média mundial para no 

câncer invasivo na África (1.85) e América Central e Sul (1.79) (Guan, 2012).     

As vacinas disponíveis no mercado (Gardasil-MSD, quadrivalente, tipos 6, 11, 16 

e 18 e Cervarix-GSK, bivalente, tipos 16 e 18) são profiláticas, isto é, têm por objetivo 

prevenir a infecção pelo HPV tipo específicos. Foram desenvolvidas com utilização de 

tecnologias genéticas complexas, com recombinação de proteínas e desenvolvimento de 

virus-like particles-VLP que se assemelham a proteína viral (L1) encontrada nos 

diferentes sorotipos de HPV, sem ter propriedades infectantes. A produção de VLP de 

L1 HPV 16 se iniciou em 1993, os primeiros resultados de ensaios de fase I e II, de 

segurança e eficácia, foram apresentados em 2002, os primeiros resultados de fase III, de 

eficácia clínica, em 2004 e a aprovação da vacina Gardasil pelo FDA ocorreu em 2006 e 

da vacina Cervarix em 2008.  

Já em 2007, muitos países, desenvolvidos e em desenvolvimento, haviam 

autorizado a comercialização de uma ou ambas, e atualmente as vacinas têm 

licenciamento praticamente global. O processo de desenvolvimento científico e 

tecnológico, inovação e introdução no mercado foi mais rápido que o observado em 

outras vacinas, mesmo aquelas de nova geração tecnológica (Huh et al, 2008; Herzog et 

al, 2008).    

Os ensaios clínicos das duas vacinas, realizados com patrocínio das indústrias 

produtoras, incluíram grande número de mulheres, entre 15 e 26 anos, de muitos países e 

importante participação brasileira, com estratégias complexas no desenho geral e no 



 24

seguimento (Villa,2006; Huang,2008, Koutsky, 2009, Lepique, 2009), Herrero, 2008; 

Gabutti, 2009). Muitos aspectos relativos à história natural 

(infecção/remissão/reinfecção, imunidade natural, proteção cruzada etc) e formas de 

atuação do vírus ainda precisam ser aprofundados, e estão em andamento diversos 

estudos, com diferentes perspectivas, sobre o HPV e câncer de colo de útero e outros 

cânceres, no Brasil e países da América Latina (Muñoz, 2008).   

Os ensaios clínicos, randomizados e duplo-cegos, já foram concluídos (Gardasil: 

FUTURE I e II 2002-2007, com alocação de 18.174 mulheres entre 16 e 26 anos e com 

história de até 4 parceiros sexuais; Cervarix: PATRICIA 2004-2009, com alocação de 

18.644 mulheres entre 15 e 25 anos e com história de até 6 parceiros sexuais). Ambas as 

vacinas demonstraram ao longo do seguimento segurança e eficácia elevada (acima de 

95%) e proteção continuada contra a infecção pelo tipo de HPV contido na vacina, em 

mulheres consideradas (sorologia e teste para HPV negativos) como não previamente 

expostas ao vírus (per protocol), e menor (em torno de 50%) em populações que incluem 

mulheres que já foram infectadas pelo HPV e tomaram pelo menos uma dose da vacina 

(intention to treat), com redução na prevalência de lesões genitais precursoras, como se 

verifica nas revisões sistemáticas da literatura sobre o tema.  (Araujo, 2010, Lu, 2011).  

As mulheres incluídas no grupo per protocol representariam, do ponto de vista da 

condição epidemiológica e imunológica para a vacina, as meninas pré-adolescentes da 

população (Pedersen, 2007), razão pela qual as vacinas foram aprovadas para uso a partir 

dos 9 anos, e as mulheres no grupo intention to treat representariam as mulheres da 

população após o início da atividade sexual.  

Foram publicados recentemente, para ambas as vacinas, resultados finais da 

eficácia encontrada nos estudos, além de resultados específicos por tipos de desfecho 

(lesões de baixo e alto risco para câncer de colo de útero, HPV não vacinais, outros tipos 

de câncer, verrugas e outras lesões genitais) e tipo de população (diferentes faixas etárias 

de mulheres, mulheres sem e com contato prévio com HPV, meninos e homens) 

(FUTURE I/II Study Group, 2010, Castellsagué, 2011, Olsson 2009, Haupt, 2011).  Os 

resultados apresentados para a vacina Gardasil incluem resultados de eficácia (positivos) 

para outros desfechos, além de lesões cervicais de alto-grau, o que não acontece para os 

resultados apresentados da vacina Cervarix. Como o foco desse estudo está no câncer de 

colo de útero, apresentaremos apenas os desfechos de interesse para essa doença e o 

desfecho mais relevante, lesões cervicais precursoras de tipo NIC3. Os desenhos e 
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desfechos apresentam diferenças metodológicas, mas podem ser comparadas para esse 

objetivo. 

 

1) Vacina quadrivalente HPV (2/11/16;18):  Eficácia vacinal após 42 meses após a 

primeira dose da vacina para lesões de tipo NIC 2/3 ou mais por HPV 16/18:  

Per protocol (n:7864): 98,2 (93,3-99,8)  

Intention to treat (n: 8.823): 51,5 (40,6-60,6) 

As diferenças na eficácia nos grupos intention to treat entre as mulheres vacinadas e 

controles aumentaram a partir do primeiro ano. A eficácia foi menor em mulheres entre 

22 e 26 anos, 3 ou 4 parceiros sexuais e história de alterações no Papanicolaou. (Kjaer et 

al, 2009). Resultados dos ensaios nas amostras de mulheres soropositivas e DNA 

positivas ou negativas para vírus vacinais e mulheres com doença cervical e vulvar têm 

sido publicadas buscando evidenciar eficácia vacinal na proteção da re-infecção/ 

reativação desses vírus ou evolução para lesões precursoras, mas estudos adicionais são 

necessários (Olsson, 2009, Haupt, 2011, Joura, 2012).  

 

2) Vacina bivalente HPV (16/18): Eficácia vacinal (end-of-study efficacy) após 48 

meses para lesões NIC III ou mais por HPV 16/18: 

           Total vaccinated cohort/TVC-naïve (n:5466):100% (85,5-100) 

           Total vaccinated cohort/TVC (n:8694): 45,7% (22,9-62,2) 

A eficácia para todos os tipos de HPV foi de 93,2% (78,9-98,7) na TVC-naïve e 45,6% 

(28,8-58,7) na TVC. A eficácia na TVC foi decrescente com a idade, sendo maior entre 

as mulheres com 15-17 anos. (Lehtinen, 2011) Foram apresentados também resultados 

de eficácia cruzada contra NIC2, com ou sem co-infecção por HPV 16/18, para tipos de 

HPV não vacinais na TVC: 30,4 % (12,7-44,6) para as espécies A9 (31/33/35/52/58) e 

52,1 % (27,0 a 69,2) para as espécies A7 (39/45/59/68) (sendo de 90,5% para o HPV 

45). (Wheeler, 2011, Szarewski, 2012), e para número de doses da vacina menor que 3 

(duas doses parecem ser também eficazes, mas o estudo não permite conclusões). 

(Kreimer, 2011) 

 

 A comparação da eficácia na proteção cruzada das duas vacinas para infecção por 

HPV 31,33 e 45 tem sido objeto de estudos recentes, e se constitui em argumento que 

pode ser utilizado para influenciar na decisão dos países pela introdução de uma ou outra 

vacina. A existência de proteção cruzada na história natural da infecção por HPV ainda é 
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objeto de discussão, mas tem sido observada a presença de proteção cruzada vacinal, e os 

estudos sugerem maior eficácia nesse quesito, a curto prazo pelo menos, para a vacina 

bivalente, mas com resultados ainda não conclusivos. (Durham, 2012, Einstein, 2011, 

Malagón, 2012)  

 Artigo recente com revisão da literatura sobre eficácia da vacina contra infecção 

pelo HPV em idades acima do recomendado pela OMS (meninas antes do início da 

atividade sexual, entre 9 e 13 anos) conclui que ela se reduz fortemente com a idade e 

considera que a inclusão de faixas etárias adicionais na rotina de programa de 

imunização, criaria desafios adicionais organizacionais e de adesão, resultando em 

impacto sobre o custo-efetividade, um problema importante para países com recursos 

limitados. Apesar disso, há frequente recomendação para a inclusão de mulheres nos 

programas de imunização da vacina HPV, com base em 4 grandes questões de ordem 

epidemiológica e imunológica que, no entanto, não se sustentam com a análise da 

literatura. O argumento que tem sido apresentado com mais ênfase em defesa da inclusão 

ampliada de mulheres é que a vacina protege contra re-infecção pelo vírus vacinal, ao 

contrário da infecção natural, mas a análise da literatura indica que não existem ainda 

evidências suficientes para essa afirmação, dada a necessidade de seguimento 

prolongado e amostras ampliadas. (Tsu, 2012) 

Estão sendo desenvolvidos estudos para vacinas que permitam a proteção contra 

outros tipos de HPV com potencial oncogênico, bem como vacinas potencialmente com 

atuação também terapêutica sobre o HPV (Perez, 2008; Lepique, 2009; Muñoz, 2010; 

Garland, 2010; Stanley, 2010).  

Na fase IV dos ensaios clínicos, objetiva-se demonstrar a efetividade da vacina, e 

o desafio está em ter populações de estudo que se assemelhem às populações em geral às 

quais a vacina está sendo oferecida, o que se mostra difícil. O desfecho de maior 

interesse, câncer de colo de útero, sobre o qual se assenta a ênfase da contribuição 

potencial da vacina é raro e só se manifesta após um longo período, a partir dos 15 a 20 

anos (Chang, 2009), e os ensaios não foram planejados para mensurar esse resultado com 

poder estatístico, ao exigirem o seguimento de um numero muito elevado de mulheres 

por muito tempo.  

Os protocolos post-licensure surveillance, voltados principalmente para a 

identificação de eventos adversos, permitirão acompanhar também aspectos específicos 

que podem afetar de forma importante o impacto da vacina, como a persistência da 

proteção imunológica da vacina, imunogenicidade duradoura, segurança, impacto no 
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rastreamento e comportamento sexual, cobertura, adesão e atitudes para com a 

vacinação, substituição de tipos de HPV, carga da infecção/doença etc (Bonanni, 2010). 

No entanto, uma vez introduzida uma vacina nos programas de imunização observa-se 

repetidamente que o financiamento para esses estudos deixa de ser prioridade para os 

financiadores dos ensaios clínicos. 

Nos ensaios clínicos foram observados eventos adversos leves, como dor local, e 

raros eventos adversos graves, como choque anafilático (Castellsagué, 2011, Lu, 2011). 

São poucas as contra-indicações, principalmente para gestantes, portadores de doenças 

agudas e com alergia a componentes da vacina, podendo ser administrada 

concomitantemente a outras vacinas (Koulova, 2008; King ,2008) 

 

3. Custo-efetividade da incorporação da vacina contra HPV em sistemas nacionais 

de saúde  

 

As avaliações econômicas, cujas modalidades principais são os estudos de custo-

efetividade e de custo-utilidade, fazem parte das avaliações de tecnologias e são 

desenvolvidas por diferentes organizações e grupos de pesquisadores multidisciplinares, 

tendo por objetivo produzir conhecimentos fundamentados científica e 

metodologicamente sobre a efetividade e eficiência de tecnologias (Drummond, 1997).  

Busca-se nesses estudos identificar as relações possíveis entre recursos a serem 

gastos e benefícios a serem alcançados para um determinado problema de saúde, por 

meio de alternativas tecnológicas específicas, calculando-se a razão incremental de 

custo-efetividade ou utilidade (ICER), isto e, qual o gasto adicional esperado (em $) para 

a obtenção de benefícios em saúde especificados. Em geral, a introdução de novas 

tecnologias gera gastos adicionais na obtenção de benefícios adicionais, muito raramente 

há economia, isto e, reduzem-se os gastos na obtenção dos benefícios adicionais. Esses 

gastos adicionais são qualificados quanto ao seu impacto na economia do país, ou 

contexto específico objeto da análise, segundo metodologias diversas, para que as 

tecnologias possam ser consideradas muito custo-efetivas (valores adicionais baixos), 

custo-efetivas, pouco custo-efetivas ou não custo-efetivas (Drummond, 2001).  

Os resultados desses estudos têm sido de interesse crescente dos gestores dos 

sistemas de saúde responsáveis pelas decisões sobre incorporação de tecnologias na 

atenção à saúde, sempre dispondo de recursos insuficientes para atender a todas as 

demandas e necessidades em saúde. Atualmente eles fazem parte dos instrumentos 
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utilizados nos processos de decisão e gestão, ainda que a sua influência sobre a decisão 

política final se mostre variável (Novaes, 2006, Williams, 2007).  

Nos últimos anos, tem havido um crescimento importante no número de estudos 

de avaliação econômica realizados, e publicados na literatura científica, observando-se 

progressivo maior aprofundamento científico e metodológico da área, bem como, a 

publicação, por organizações da área da saúde, de diretrizes que orientam a sua 

realização na análise de tecnologias de produto como medicamentos, vacinas, materiais e 

equipamentos (Brasil, 2009; WHO, 2008; Beutels, 2008).    

As publicações sobre as questões metodológicas relativas aos estudos de custo-

efetividade/custo-utilidade das vacinas contra HPV, e os estudos de CE propriamente 

ditos, para países ou regiões, se avolumaram de maneira exponencial nos últimos anos, 

sendo em número muito maior do que para qualquer outra nova vacina, distribuindo-se 

por revistas de diferentes áreas cientificas.   

A revisão da literatura das bases bibliográficas PubMed, para identificação de 

artigos referentes a esses temas, permitiu a recuperação de grande número de artigos e 

estudos, observando-se que nos últimos anos passaram a ser publicadas também várias e 

sucessivas revisões de literatura, de boa qualidade, tornando desnecessária a realização 

de nova revisão sistemática, para esse estudo.  

Com base na literatura revisada, foi possível identificar questões metodológicas 

que tornam a realização de estudos de CE dessa vacina particularmente complexa e que 

precisam ser compreendidas para a adequada interpretação e utilização dos resultados 

encontrados nas revisões de literatura.  

 

Questões metodológicas 

a) Gerais 

 

1) A definição clara da pergunta orientadora da análise a ser desenvolvida é 

ponto de partida definidor de todas as etapas da avaliação, e faz-se necessária 

a sua prévia identificação quando da análise comparativa dos estudos, e essas 

diferenças devem tornar cuidadosas as conclusões. Para a vacina contra HPV 

foram formuladas muitas perguntas diferentes, com diferenças importantes 

no que diz respeito:  

 a) às tecnologias a serem comparadas: vacinas comparadas com não fazer nada, ou 

com rastreamento com citologia oncótica e/ou outras tecnologias de rastreamento;  
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b) às intervenções estudadas: propostas de imunização com diferenças quanto ao sexo 

(só população feminina ou também masculina), faixas etárias a serem vacinadas, 

com ou sem catch-up no início da introdução do programa de imunização, 

acompanhada ou não de alteração nos programas de rastreamento para a 

população vacinada;  

c)  aos desfechos a serem analisados: incidência de infecção persistente, frequência de 

lesões precursoras de câncer de colo de útero de vários tipos, casos e óbitos de 

câncer de colo de útero e outros cânceres associados ao HPV, anos de vida 

ganhos/perdidos, DALYs ou QALYs.  

 

2) Para as vacinas em geral, e quando contra o HPV em particular, os principais 

benefícios esperados ocorrem a médio e longo prazo, sendo necessário o 

desenvolvimento de modelos matemáticos que sejam capazes de projetar o 

impacto e os custos envolvidos nas tecnologias comparadas para além do 

tempo dos estudos clínicos.  

     Os modelos buscam construir uma representação do que se estima poderá ocorrer 

no mundo real futuro, tendo como base, inevitavelmente, os conhecimentos e 

dados atuais e disponíveis no momento da realização do estudo. Modelos, por 

mais complexos e sofisticados que sejam, são sempre reproduções parciais da 

realidade e refletem as escolhas feitas pelos autores quanto ao que e como incluir, 

o que deverá sempre ser levado em conta quando da análise dos seus resultados. 

        Os modelos matemáticos utilizados nos estudos de vacinas podem ser descritos, 

em termos gerais, como determinísticos (estáticos ou dinâmicos) ou probabilísticos 

(Kim, 2008a). Os modelos dinâmicos (que incorporam nas suas análises as 

possíveis mudanças na força de infecção da doença na população após a introdução 

da vacina) e de micro simulação são considerados como melhores aproximações da 

(complexa) realidade, e os recursos computacionais atuais permitem a construção e 

manejo de modelos extremamente sofisticados. No entanto, a sua progressiva 

complexidade faz com que seja cada vez mais difícil compreender o que significam 

os resultados obtidos na análise e a sua plausibilidade biológica e social para os 

contextos estudados. Nesse sentido, modelos mais simples, como os de tipo árvore 

de decisão ou Markov, reconhecidamente reducionistas e focados em menor 

número de parâmetros, considerados como mais importantes, continuam sendo 

válidos, desde que reconhecidas as limitações e suas conseqüências (subestimação 
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ou superestimação no valor dos parâmetros com favorecimento, ou prejuízo, para a 

tecnologia) na análise dos seus resultados (Debicki, 2008). Nas análises de CE da 

vacina HPV têm sido usados mais frequentemente os modelos determinísticos, do 

tipo Markov e dinâmico, com uso mais restrito de modelos probabilísticos, de tipo 

micro simulação, observando-se grande investimento conceitual e metodológico 

nessa área (Kim 2008b; Kim, 2007; Myers, 2000; Insinga, 2009, Favato, 2012). 

 

Específicas 

 

1) Nos estudos da vacina HPV alguns parâmetros analíticos do modelo têm   

sido apontados como sendo especialmente sensíveis para os resultados da 

análise: 

a) a validade da relação causal entre intervenção e efeito observado precisa estar 

bem estabelecida e a utilização de múltiplos desfechos, muitos dos quais 

intermediários e medidos de diferentes formas (infecção e persistência tipo-

específico de HPV, resultados de exames de Papanicolaou – ASCUS, LSIL e 

HSIL -, lesões precursoras de câncer de colo de útero – NIC 1, 2 e 2/3 e 3-, casos 

e mortes por câncer invasivo, verrugas genitais, outros cânceres), torna complexo 

o cálculo da eficácia da vacina e impacto da imunização sobre o câncer (Chang, 

2009);  

b) o desfecho principal, o câncer de colo de útero, está muito distante da 

intervenção, e o efeito significativo que os valores das estimativas dos parâmetros 

utilizados nos modelos que devem dar conta disso têm sobre os resultados 

(horizonte temporal, taxa de desconto para custos e resultados e valor dos 

DALYs) embutem elevados graus de incerteza nos estudos, pois são projeções 

que pressupõem a manutenção de condições sociais atuais, alem de não 

considerar a introdução de novas tecnologias que podem alterar o problema de 

forma significativa do ponto de vista epidemiológico, situação pouco provável de 

acontecer; (Puig-Junoy, 2009); 

c) ao lado das metodologias de custeio e monetarização adotadas (bottom-up ou 

top-down, individuais ou agregados, moeda local ou internacional), a adoção de 

estimativas que medem o desempenho real no sistema de saúde ou o desempenho 

segundo diretrizes clínicas, as fontes de dados utilizadas, a inclusão ou não dos 

diferentes setores dos sistemas de saúde, a compreensão da organização da 
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atenção à saúde nos diferentes níveis de atenção e da importância da 

diferenciação entre custos principais e custos marginais na oferta da assistência, 

são fatores que repercutem sobre as estimativas de gastos no rastreamento e 

diagnóstico e tratamento dos problemas de saúde incluídos na linha de base do 

estudo, com repercussões variáveis sobre os valores das razoes incrementais 

encontradas nos estudos (Lipscomb, 2009; Arbyn, 2009). 

  

2) Alguns aspectos da história natural da infecção por HPV, que influem 

sobre a eficácia da vacina e do rastreamento, são difíceis de medir, de terem 

representatividade populacional e/ou ainda precisam ser aprofundados, e as 

estimativas adotadas para esses parâmetros têm sido identificadas como 

especialmente críticas para os resultados dos estudos: 

a) as características da imunidade natural após a primeira infecção e da regressão 

espontânea após a infecção e desenvolvimento de lesões precursoras;  

b) a duração e grau de proteção induzida pela vacina;  

c) a existência e persistência da proteção cruzada contra outros tipos de HPV de 

alto risco na história natural da infecção e nas duas vacinas;  

d) a possibilidade da substituição dos tipos 16 e 18, após introdução da vacina, 

por outros tipos de alto risco;  

e) a especificidade e sensibilidade dos testes diagnósticos no rastreamento em 

uma perspectiva nacional;  

g) as estimativas de QALYs para câncer nos vários estágios, nas lesões pré-

cancerosas e para as verrugas, com validade populacional;  

h) As mudanças na epidemiologia da infecção em decorrência de mudança no 

padrão de comportamento sexual  

e) A adesão da população e taxas de cobertura vacinal possíveis de serem 

alcançadas na população em geral e em populações de maior risco de infecção. 

(van de Velde, 2010; van de Velde 2007; Bonanni, 2009; Choi, 2010; Kim b, 

2008). 

 

3) Os modelos dos estudos em geral comparam duas populações de 

referencia, coortes, uma que reproduz as condições atuais, como linha de 

base, com programa de rastreamento existente, e uma coorte hipotética, 

semelhante a da linha de base, porém objeto da intervenção (vacina, 
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acompanhada ou não de novas formas de rastreamento). Ao modelar nessa 

coorte hipotética as mudanças esperadas na epidemiologia da infecção por HPV, 

nas lesões pré-cancerosas e no câncer (colo de útero e outros cânceres 

relacionados ao HPV), calcula-se o desfecho principal, mortalidade por câncer 

(traduzidas em óbitos, dias de vida ganhos/perdidos, DALYs QALYs etc), 

detectável após 15-20 anos. Os estudos permitem supor que as meninas vacinadas 

de fato terão números significativamente inferiores às não vacinadas, nas 

perspectivas atuais. No entanto, os estudos raramente apresentam o impacto do 

efeito nas coortes vacinadas (supõe-se que uma vez introduzida a vacina a 

imunização das coortes anuais de meninas será sustentável e continuada) sobre a 

mortalidade por câncer de colo de útero na população total de mulheres, não 

vacinadas e vacinadas, a partir da introdução da vacina, para que os gestores 

possam compreender de forma mais explicita que apenas após um período 

relativamente longo (na perspectiva dos gestores) se tornará evidente o impacto 

na incidência, prevalência e mortalidade por câncer na população geral de 

mulheres. 

 

 4) A realização de análises de sensibilidade, que procuram identificar o 

efeito das incertezas nos parâmetros e nos modelos sobre o resultado 

encontrado nos estudos de custo-efetividade, é procedimento obrigatório e 

tem sido objeto de desenvolvimento metodológico significativo com 

utilização de procedimentos matemáticos progressivamente mais complexos 

(Drummond, 1997, Drummond, 2001), se mostram mais desafiadoras para 

essa vacina. Os estudos com a vacina HPV apresentam incertezas não apenas nos 

valores dos parâmetros do modelo, mas na própria validade dos parâmetros, e 

pelo fato da modelagem implicar já o desenvolvimento de vários modelos, 

tornam o desafio para as análises de sensibilidade ainda maior, enquanto 

procedimento que se propõe a aumentar a garantia da cientificidade, e portanto 

validade e confiabilidade do resultado do estudo. Isto é, de que o resultado obtido 

corresponde de fato ao que acontecerá na realidade. Os parâmetros habitualmente 

examinados nas análises de sensibilidade são: custos da vacina ou custo por 

mulher vacinada, eficácia da vacina, duração da imunidade vacinal, utilidades das 

lesões associadas ao HPV, taxa de desconto, cobertura vacinal, custos do 
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tratamento e custos associados à realização de reforço vacinal. A variação no 

custo da vacina em geral é o que mais afeta os resultados dos ICERs encontrados.  

 

 

Síntese da revisão de literatura  

 

Construir uma síntese sobre o estado atual do conhecimento existente sobre 

determinado tema é etapa inicial necessária em toda pesquisa. Atualmente, a revisão da 

literatura, em decorrência do grande volume de produção científica e pela progressiva 

maior facilidade de acesso às bases bibliográficas, transformou-se em uma atividade que 

deve seguir diretrizes estabelecidas, para ser reconhecida como adequada, e passa a se 

denominar revisão sistemática. O que se pretende, ao realizar a revisão de acordo com 

regras explícitas, é reduzir a influência da “subjetividade” do pesquisador e aumentar a 

objetividade ou cientificidade, isto é, procura-se evitar que a revisão da literatura inclua 

não apenas os pontos de vista de interesse do pesquisador, mas tudo que se sabe sobre o 

assunto, e que tenha boa fundamentação cientifica. Acena-se com a possibilidade da 

síntese poder se constituir em si um novo conhecimento, principalmente quando a 

revisão sistemática se complementa com uma meta-análise, ou seja, quando há 

integração e nova análise dos dados empíricos dos estudos selecionados. (Chalmers, 

1995) Isto é, a síntese das partes permitiria a construção de um novo todo, com maior 

potencial explicativo, permitindo a formulação de melhores objetivos para as pesquisas, 

evitando a repetição e o desperdício.  

A revisão sistemática e meta-análise têm sido muito utilizadas na área da 

medicina clínica, com o objetivo de responder às necessidades da prática médica, e um 

dos fatores que contribui para isso é a relativa padronização na metodologia das 

pesquisas clínicas e epidemiológicas, permitindo a comparação dos resultados, 

geralmente expressos por meio de atributos individuais, biológicos (Kravitz, 2004). Nas 

avaliações econômicas a comparabilidade dos resultados é mais reduzida, pois estes 

representam habitualmente estimativas de parâmetros parte de contextos por definição 

diversos, o que torna mais problemática a possibilidade de elaboração de generalizações 

com potencial para se constituir em um novo conhecimento (Anderson, 2010, Soárez et 

al, 2012).  

Uma forma alternativa de produção de conhecimentos epidemiológicos e de 

utilização de serviços, com validade para além de contextos específicos, tem sido a 
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realização de estudos que se baseiam em dados empíricos de muitos países, com o 

objetivo de utilizar valores médios que representariam bem a todos, e vários estudos 

desse tipo foram realizados com o objetivo de estabelecer o custo-efetividade da vacina 

HPV para 72 países pobres (Goldie, 2008a), para a América Latina e Caribe (Goldie, 

2008b) e para todas as regiões do mundo (Ginsberg, 2009). São estudos com modelagem 

matemática complexa, que comparam diferentes alternativas de vacinação e 

rastreamento, com utilização de grande número de estimativas, mas com limitações na 

incorporação de diferenças de contexto. Os três estudos chegaram à conclusão que com  

preço de imunização por mulher (3 doses e custo de administração) muito baixo (< de 

US$10) a vacina se mostra extremamente custo-efetiva, com grande impacto sobre a 

mortalidade por câncer de colo de útero. 

As revisões de literatura de estudos de custo-efetividade da vacina HPV 

publicadas apresentam recortes específicos, na seleção dos estudos ou nas dimensões 

priorizadas na análise e algumas são aqui destacadas (Newall, 2007, Ortega-Sanchez, 

2008, Insinga, 2008, Techakehakij, 2008, Brisson, 2009, Jeurissen, 2009, Marra, 2009).  

Newall et al (2007) analisam 4 estudos iniciais de CE (2003 e 2004), tendo como 

contexto os Estados Unidos, identificando potencial custo-efetividade da vacina, mas 

destacando as incertezas em relação a parâmetros importantes.  

O estudo de Ortega Sanchez et al (2008) compara o custo-efetividade de novas 

vacinas para adolescentes, nos Estados Unidos: hepatites A e B, influenza, HPV, 

meningocócica conjugada A, C, Y, W-135 e pertussis, e ao reconhecer a relativa 

comparabilidade dos estudos, identifica a vacina meningocócica como a menos custo-

efetiva das vacinas analisadas, destacando o fato que nenhuma delas mostra-se 

econômica e discutindo a dificuldade que tem sido observada em obter coberturas 

elevadas nessa faixa etária, o que prejudica o estabelecimento de imunidade de rebanho.  

Insinga et al (2008), após revisão da literatura, incluíram 10 estudos de CE na sua 

análise, publicados entre 2004 e 2007, em diferentes países. A contribuição específica 

dessa revisão é a analise, em cada estudo, de parâmetros reconhecidos como importantes 

para o resultado do estudo, categorizando a forma de desenvolver as estimativas e seu 

potencial de contribuição para a super ou subestimação da razão incremental de CE 

(ICER), ou sem tendência definida. Na conclusão, consideram que predominam valores 

de estimativas que favorecem a subestimação do ICER.  

Techakehakij e Feldman (2008) comparam 8 estudos, que têm em comum ter 

como tecnologia comparativa o rastreamento baseado no Papanicolaou, todos de países 
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desenvolvidos, e apontam que o ICER obtido em 6 estudos se distribui entre $16.600 e 

$27.000 por QALY, com 2 “outliers” nos dois extremos, um estudo com valor mais de 

2x maior do que o limite superior da faixa que inclui a maioria dos estudos e outro com 

em torno de 10% do valor do limite inferior.  

Brisson, van de Velde e Boily (2009) analisam 8 estudos, realizados em países 

desenvolvidos (vários dos estudos se repetem em todas as revisões de literatura 

publicadas), que têm seus desfechos calculados em QALYs, e destacam na sua análise a 

comparação dos resultados das duas vacinas, concluindo que apesar da necessidade de 

maior investimento na qualidade dos modelos utilizados nos estudos, é possível supor 

que a vacinação de meninas poderá ser considerada custo-efetiva nesses países. 

Marra et al (2009), incluem na análise 22 estudos da efetividade da vacina, dos 

quais 13 são de custo-efetividade e estruturam a sua análise criando grupos, por tipos de 

modelos, Markov, híbrido e dinâmico. Apontam que apesar da variabilidade 

metodológica todos os estudos sugerem impacto da vacina sobre a prevalência de lesões 

pré-cancerosas e câncer de colo de útero e potencial custo-efetividade da vacinação de 

meninas.  

Jeurissen e Makar (2009) incluíram na sua revisão 11 estudos, realizados em 

países desenvolvidos e apresentam uma análise comparativa detalhada dos parâmetros 

epidemiológicos, metodológicos e das intervenções comparativas. Apontam para a 

variabilidade das razões incrementais de CE encontradas, e a importância de valores de 

elevada eficácia e imunidade prolongada da vacina, baixo preço da vacina, redução na 

necessidade de rastreamento, vacinação antes do início da atividade sexual, aplicação de 

taxa de desconto baixa e presença de imunidade de rebanho, para que os resultados 

encontrados sejam mais favoráveis. 

Em 2010, Carlos José Coelho de Andrade, defendeu mestrado no Instituto de 

Medicina Social/IMS da Universidade Estadual do Estado do Rio de Janeiro/UERJ com 

o título “Avaliações econômicas do uso da vacina contra o Papilomavirus Humano 

(HPV) em meninas adolescentes: uma revisão sistemática”, tendo sido autorizada a 

reprodução dos principais resultados, que estão apresentados nas tabelas de 1 a 7 

(Andrade, 2010).  

A revisão sistemática realizada adotou como pergunta norteadora da busca, 

seleção e análise dos artigos o seguinte enunciado: Qual o perfil dos estudos de avaliação 

econômica sobre a utilização da vacina contra o HPV em meninas adolescentes? A 

busca, seleção dos artigos e extração dos dados foi feita segundo metodologia 
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recomendada para as revisões sistemáticas de literatura, incluindo a aplicação de check-

list específico para avaliação da qualidade dos estudos de CE em saúde. Dos 211 artigos 

inicialmente recuperados na estratégia de busca foram incluídos 39 estudos na revisão 

sistemática. Na análise da qualidade dos estudos, foi constatado que, tendo como base os 

elementos presentes nos artigos, há imprecisão nas informações relativas às estimativas 

dos custos e conseqüências de cada alternativa, quanto às fontes de dados e formas de 

construção dos valores para as estimativas.  

Os 39 artigos foram publicados predominantemente em 2008 e 2009 (70%) e 

incluem 51 avaliações econômicas em 26 países, de todos os continentes, com 

predomínio de estudos que se referem aos Estados Unidos (17,6% das avaliações), e 

incluindo 13 avaliações relacionadas a países em desenvolvimento, com 10 delas em 

países da América Latina e Caribe. 

Do ponto de vista da perspectiva da análise, em 39 das 51 avaliações foi adotada 

a perspectiva dos sistemas de saúde, em 9 a da sociedade e em 3 ambas. Além da análise 

na perspectiva da imunização de meninas, com faixas etárias variáveis, em 10 estudos 

foram avaliadas adicionalmente o acréscimo de vacinação de resgate (catch-up), até 

diferentes faixas etárias e a vacinação de meninos.  

Quanto ao tipo de vacina, em torno de 45% dos estudos avaliaram uma ou outra 

vacina e 10% ambas, não havendo diferenças quanto ao esquema vacinal proposto (três 

doses). Quanto à eficácia da vacina, em torno de 90% dos estudos utilizou valores iguais 

ou superiores a 90%, e os demais valores entre 60 e 75%, tomando por base os resultados 

encontrados nos ensaios clínicos. A fração do câncer do colo de útero atribuível aos tipos 

cobertos pelas vacinas não está referida claramente em quase metade dos estudos e nos 

demais variam entre 60 e 77%. O grau de cobertura vacinal estimado variou entre 65 e 

100%, sendo inferior a 80% (parâmetro superior das coberturas observadas na 

imunização contra hepatite b em adolescentes no Brasil) em apenas 30% dos estudos. 

Para a estimativa da duração da imunidade, que afeta a efetividade e a eficiência 

(os custos da eventual necessidade de reforços), predominaram simulações que 

consideraram imunidade para a vida toda, com base nos resultados dos ensaios clínicos. 

A necessidade de reforços e as variações na duração da imunidade foram analisadas nas 

análises de sensibilidade da maioria dos estudos. A existência de proteção cruzada foi 

considerada em 7 dos estudos. 
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O rastreamento foi a tecnologia comparativa em todos os estudos, ao ser critério 

para seleção dos estudos, mas foram observadas diferenças quanto à idade do seu início, 

desempenho do programa, e efetividade. 

As análises de sensibilidade foram realizadas em todos os estudos, empregando-

se no total 42 parâmetros diferentes, predominando como parâmetros que influem nos 

resultados dos ICERs encontrados os custos da vacina ou custo por mulher vacinada, 

eficácia da vacina, duração da imunidade vacinal, utilidades das lesões associadas ao 

HPV e taxa de desconto, e os resultados obtidos confirmam a importância das incertezas 

que afetam os estudos de CE da vacina.  

Dos 39 estudos selecionados 64% utilizaram modelos do tipo coorte, Markov, 

mesmo em publicações recentes, e dos realizados em países menos desenvolvidos 6 entre 

9 se baseiam no modelo Markov. Ainda que seja um modelo mais simples, comparado 

ao dinâmico e de micro simulação, o seu desenvolvimento exige a disponibilidade de 

informações e um relativo maior domínio em modelagem matemática do que a existente 

nos sistemas de saúde em países não desenvolvidos. Uma síntese dos resultados 

encontrados está nas tabelas 1 e 2. Os dois únicos estudos com resultados que apontam 

para valores não custo-efetivos dos ICERS da vacina estão nesse grupo. 

Os modelos dinâmicos, utilizados em 11 estudos, se assemelham, em princípio, 

mais ao mundo real, mas exigem um número muito maior de informações a respeito do 

comportamento sexual, distribuição de tipos virais e taxa de transmissão para cada tipo 

viral, geralmente não disponíveis e que irão se basear em pressupostos que geram novas 

incertezas (tabelas 3 e 4). Muitos estudos compartilham estimativas originárias de 

contextos diversos. Apenas três estudos são modelos híbridos, adotando uma 

combinação das propriedades dos modelos de coorte e dinâmicos, acompanhando a 

população de forma estática, mas introduzindo modificações nas taxas de transmissão 

entre os estados de saúde, em função do tempo, sendo todos de tipo custo-utilidade 

(tabelas 5 e 6). 

Os 9 estudos realizados em países em desenvolvimento dizem respeito a 13 

avaliações econômicas, das quais 10 envolveram países da América Latina e Caribe. Nos 

estudos que adotaram QALY como desfecho principal para o ICER, foram encontrados 

valores, para aqueles que utilizaram USD como moeda de referência (7) entre 1.978 

/QALY a 19.685/QALY. Dos 13 estudos, 9 consideraram a introdução da vacina custo-

efetiva e 4 muito custo-efetiva (tabela 7).  
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Tabela 1. Principais características dos estudos utilizando modelos de Markov no que se 

refere a aspectos relacionados à vacina e a estratégia de rastreio 

 

 

                                                                                                   
...continua     (ref: Andrade, 2010, pg 83)
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Tabela 1.1. Principais características dos estudos utilizando modelos de Markov no que se refere a aspectos relacionados à vacina e a estratégia 
de rastreio 

 
(ref: Andrade, 2010:pg 84)
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Tabela 1.2. Principais características dos estudos utilizando modelos de Markov no que se refere a aspectos econômicos 
 

 
(ref: Andrade, 2010:pg 85 
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Tabela 1.2. Principais características dos estudos utilizando modelos de Markov no que se refere a aspectos econômicos 
                                                                                                                                                                                                                                                              

 
          (ref: Andrade, 2010, pg 86)                                                                                                                                                                                    
...continua 
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Tabela 1.2. Principais características dos estudos utilizando modelos de Markov no que se refere a aspectos econômicos 

 
(ref: Andrade, 2010, pg 87 
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Tabela 1.3. Principais características dos estudos utilizando modelos dinâmicos de transmissão no que se refere a aspectos relacionados à vacina 
e a estratégia de rastreio 

 
(ref: Andrade, 2010, pg 90) 
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Tabela 1.4 . Principais características dos estudos utilizando modelos dinâmicos de transmissão no que se refere a aspectos econômicos 

(ref: Andrade, 2010:pg 91) 
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Tabela 1.5. Principais características dos estudos utilizando modelos híbridos no que se refere a aspectos relacionados à vacina e a estratégia de 
rastreio

 
Tabela 1.6. Principais características dos estudos utilizando modelos híbridos no que se refere a aspectos econômicos 

 
(ref: Andrade, 2010, pg 94) 
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Tabela 1.7- Síntese das razões de custo-efetividade incremental das  avaliaçãoes econômicas da vacina
contra o HPV contemplando países em desenvolvimento 

 
(ref: Andrade, 2010:pg 97) 
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A esses estudos em países em desenvolvimento identificados na revisão de 

literatura deve ser acrescido o estudo desenvolvido por grupo de pesquisadores 

vinculados à Albert Sabin Vaccine Institute, Harvard School of Public Health, Pan 

American Health Organization (PAHO), Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) e Institut Catalã d’Oncologia, Barcelona/Espanha, em seis países selecionados 

da América Latina e Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru, cujos 

resultados forma divulgados até agora ainda na forma de relatório (Constenla, 2008). O 

Volume I do relatório apresenta o resultado da revisão sistemática da literatura da carga 

da infecção por HPV e da carga das doenças a ela relacionadas para a América Latina e 

Caribe, com apresentação de estimativas para a região de incidência e prevalência de 

infecção por HPV e dos cânceres a ela relacionados.  

O Volume II apresenta o resultado de avaliação econômica comparativa, na 

perspectiva da sociedade e desfecho do ICER em DALYs, com multiparametrização de 

dados, micro simulação e modelização em Excel, proposto por Goldie et al (2008), 

baseando os valores das estimativas epidemiológicas em dados nacionais, quando 

disponíveis, ou dados de revisão de literatura. As estimativas de utilização de serviços e 

custos foram desenvolvidas com base em informações disponíveis em outros estudos e 

entrevista com especialistas nos países, identificando-se nos países variabilidade nos 

dados, dependendo da metodologia utilizada para a sua obtenção. Com o maior valor da 

dose da vacina utilizado no estudo (I$20) e custos mais baixos do câncer, o ICER por 

LYS (Life Year Saved) ficou entre 420 I$/LYS (Chile) e 1.040 I$/LYS (México), os 

valores mais elevados encontrados. O estudo destaca nas suas conclusões que apesar da 

introdução da vacina ser custo-efetiva para todos os países (utilizando-se os critérios 

propostos pela OMS), desde que com custo por menina vacinada abaixo de I$75, os 

gastos com a vacina representam, mesmo com esse valor, impacto econômico 

importante para os países, o que coloca dificuldades para a sua introdução imediata.  

A revisão da literatura nesse estudo deixa clara que, ainda que a maioria dos 

estudos apresente resultados com ICERs considerados custo-efetivos, há uma grande 

variabilidade na metodologia adotada, nos modelos, nos parâmetros e nas formas de 

lidar com as incertezas, dificultando comparações e a compreensão mais clara das 

contribuições das diferentes escolhas no desenvolvimento dos estudos sobre os 

resultados. Essa dificuldade tem sido observada nas comparações de estudos de CE de 

outras vacinas (Bilcke, 2009), e se constitui em desafio importante para o 
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reconhecimento da sua validade científica e utilidade para os gestores dos sistemas de 

saúde e para a população.  

Os três estudos que incluíram o Brasil nas suas análises demonstram essa 

dificuldade. Dois dos estudos, de micro simulação e na perspectiva da sociedade foram 

desenvolvidos por equipes lideradas pelos mesmos pesquisadores (Goldie, 2007; 

Constenla, 2008) e chegam a resultados de ICER bastante próximos, apresentando 

diferenças essencialmente nas fontes para as estimativas dos parâmetros. Os textos 

publicados não permitem a identificação mais precisa das diferenças, a não ser para 

alguns parâmetros de utilização, desempenho e custos de serviços, observando-se 

diferenças em alguns dos valores adotados (custo do rastreamento e do tratamento do 

câncer). O terceiro estudo (Colantonio, 2009), baseado em modelo Markov, apresenta 

ICER bem mais elevado e, no que é possível comparar, adota parâmetros de 

desempenho do rastreamento mais favoráveis que os outros e custos menores no 

tratamento das doenças, o que pode ter contribuído para esse resultado. 

Recentemente, foram publicados resultados de avaliação econômica da vacina 

quadrivalente no Brasil baseada em modelo dinâmico aberto para os 4 HPVs vacinais 

(que incorpora o efeito da imunidade de rebanho), em que foram comparadas as 

estratégias rastreamento (segundo diretrizes nacionais e cobertura de 63%) e 

rastreamento mais vacinação de meninas pré-adolescentes com três doses (com 

cobertura de 50, 70 e 90%). As estimativas epidemiológicas, de uso de recursos e custos 

foram baseadas em estudos publicados anteriormente europeus, latino-americanos e 

brasileiros, inclusive o estudo de Goldie. São apresentados desfechos de ICER para 

anos de vida salvos e QALYs, com variação do custo da vacina (desde US$ 5 a US$120 

a dose) e da cobertura vacinal e os resultados vão desde econômicos até 

US$5959/QALY, valor ainda considerado custo-efetivo para o Brasil. (Vanni, 2012) 

A publicação de avaliação econômica comparativa das duas vacinas, enquanto 

parte do cenário atual em que gestores nacionais, após a decisão de incorporação da 

vacina, devem decidir entre as duas existentes no mercado, ainda é restrita e foi 

encontrado um estudo com esse objetivo, no Reino Unido (Jit 2011). Foi utilizado 

modelo dinâmico já existente (Jit, 2008) e foram desenvolvidas análises para 12 

cenários que incorporam diferentes desfechos e resultados recentes publicados sobre a 

eficácia das duas vacinas. A vacina quadrivalente apresenta ICER mais favorável, com 

custo igual das duas vacinas, quando o desfecho é calculado em QALYs e são incluídos 

os resultados sobre verrugas anogenitais e outros cânceres. A vacina bivalente mostra-se 
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mais efetiva na prevenção de câncer cervical e outros cânceres (ainda que os seus 

ensaios clínicos não tenham incluído essas análises e as condições de licenciamento não 

se refiram isso), principalmente pela proteção cruzada.       

 

4. Incorporação da vacina contra infecção por HPV em programas de imunização 

e primeiros resultados  

 

Com o licenciamento das vacinas, autoridades sanitárias de países da 

Comunidade Européia de renda mais elevada, América do Norte e Austrália, com base 

nos resultados dos ensaios clínicos para a avaliação da qualidade, segurança e eficácia 

das vacinas, e de estudos de avaliação econômica, elaboraram recomendações gerais, 

visando a sua introdução nos programas de imunização e mais de 37 países já a 

implementaram (CDC, 2011). Em alguns países, foram destinados recursos públicos 

para sua incorporação na rotina dos programas de imunização (Dinamarca, Irlanda, 

Itália, Holanda, Noruega, Espanha, Suíça, Reino Unido, Austrália), em outros 

dependem de reembolso (Bonanni, 2011). Em alguns países foram também 

implementadas políticas para o fortalecimento dos programas de rastreamento, 

complemento indispensável para o alcance da efetividade pretendida para a vacina 

(Koulova, 2008). Nas Américas, até 2010, quatro países (Estados Unidos, Canadá, 

México e Panamá) a haviam implementado, mas em 2011 outros países aprovaram a 

sua incorporação (Argentina, Guyana, Peru e Suriname) (MMWR, 2011). A vacina 

selecionada nos diferentes países foi variável, mas as razões para a decisão final por 

uma ou outra não foram tornadas públicas.  

Encontra-se na literatura artigos sobre os processos de aprovação e introdução da 

vacina nos programas nacionais de imunização em diferentes países, que apontam para 

a extrema rapidez na decisão de incorporação, à margem dos processos de decisão 

habituais em muitos deles (Haas, 2009). Um dos casos mais citados é o da Austrália, 

país que primeiro introduziu a realização de estudos de custo-efetividade como etapa 

necessária para a consideração de incorporação de tecnologias, em que o estudo de CE 

realizado resultou na não recomendação da incorporação pelas autoridades sanitárias, 

mas após forte mobilização política de diferentes segmentos da sociedade a vacina foi 

incorporada (Roughead, 2008). O fato de um pesquisador australiano, Sir Ian Frazier, 

ter tido um papel decisivo no desenvolvimento da vacina foi elemento político 

importante nesse processo.  
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O financiamento de entidades profissionais americanas, como as sociedades 

médicas da área de oncologia e ginecologia, pela empresa produtora do Gardasil foi 

especialmente importante quando da incorporação da vacina em 2006 nos programas de 

imunização nos Estados Unidos (Rothman, 2009). No Canadá, houve incorporação da 

vacina por decisão das províncias, que têm autonomia para tanto, ao longo de 2008. Ao 

mesmo tempo, foram veiculados pela mídia sentimentos de desconfiança em relação à 

segurança e eficácia da vacina, respondidas por diferentes instâncias políticas, com 

apresentação das evidências científicas e enfatizando o benefício que poderia ser 

alcançado pelas mulheres quanto ao menor risco (individual) para câncer de colo de 

útero. Diferentemente do que se fazia anteriormente para as vacinas em que a ênfase 

estava na sua importância como ação de saúde pública e de interesse coletivo (Mah, 

2011).  

Nos países com menor renda os desafios para a sua incorporação mostram-se 

grandes, pois, além da garantia da existência de recursos sustentáveis para a compra da 

vacina, há a necessidade do fortalecimento de programas importantes dos sistemas de 

saúde - programa de imunização nacional, de atenção à família, ao adolescente e de 

atenção à mulher e o rastreamento -, ao mesmo tempo que devem continuar sendo 

atendidas todas as demais prioridades em saúde (Biellik, 2009, Andrus, 2008, 

Yothamasut, 2010, Kim, 2011), o que requer estratégias de análises comparativas de 

decisão complexas quanto ao uso de recursos financeiros e humanos.  

Existem preocupações quanto à equidade no acesso à vacina nos países onde não 

há equidade no acesso ao sistema de saúde como um todo, o que pode implicar que 

justamente a população que mais poderia se beneficiar da vacina não a recebe (Graham, 

2011). Mesmo em países desenvolvidos, porém com desigualdade social importante, o 

impacto sobre a incidência do câncer de colo de útero do rastreamento e vacinação 

mostra-se variável por sub-grupos da população (brancos, negros e hispânicos) e em 

estudo baseado em modelos de estratégias alternativas, a estratégia que levaria a 

melhores resultados associou vacinação, novo programa de rastreamento e protocolos 

orientados por fatores de risco (Goldie, 2011).  

Além disso, em países de menor renda e com sistemas de saúde com relativa 

descentralização e autonomia em decisões relativas a incorporações de tecnologias, a 

pressão política associada ao pouco conhecimento das complexas questões 

epidemiológicas, organizacionais e econômicas associadas à vacina HPV, têm 
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propiciado o início da imunização em municípios, sem que sejam respeitadas as 

recomendações nacionais e internacionais (Piñeros, 2010).     

O grupo populacional principal a ser vacinado, com três doses, foram as meninas 

em idade anterior ao início da atividade sexual, variando de 9 até 14 anos, 

concentrando-se em 11-12 anos. Em vários países foi proposta vacinação de catch-up de 

adolescentes acima dessa idade e mulheres jovens, durante um período também 

variável. A forma de implementação da imunização e sua integração nos programas 

nacionais de imunização e rotinas dos serviços de saúde foi diversificada, desde 

programas nacionais de imunização das crianças nas escolas, após consentimento dos 

responsáveis (não de forma mandatória), como no Reino Unido, Canadá e Australia, 

programas nacionais de imunização nos serviços de saúde, com ou sem carta enviada 

para os responsáveis pelas autoridades sanitárias (Holanda, Bélgica, Alemanha, França), 

programas regionais (Espanha), programas para populações de maior risco, etc 

(Bonanni, 2011).  

São poucos os estudos abrangentes sobre a implementação de novas vacinas em 

programas de imunização nacionais - estratégias, custos, impactos e articulação com 

outros serviços - particularmente nos países em desenvolvimento, e a imunização em 

escolares é muito pouco estudada (Wallace, 2009; Ryman, 2008). As estimativas de 

custos desse item nos estudos de CE são em geral pouco desenvolvidas. Também são 

usualmente ignorados os custos dos sistemas de monitoramento pós-introdução da 

vacina, que podem se articular a sistemas já existentes, como os de cobertura vacinal e 

de eventos adversos, próprios dos programas nacionais de imunização, mas que para a 

vacina HPV precisam se associar a outros sistemas, alguns já existentes (mas com baixa 

cobertura), como os registros de câncer de base populacional, ou a serem implantados, 

como o monitoramento da prevalência da infecção do HPV por sorotipos e de lesões 

pré-cancerosas (Markowitz, 2010; Saraiya, 2008; Howlett, 2009). Esses últimos têm 

sido financiados em geral pela indústria, o que coloca questões para a sua 

sustentabilidade a longo prazo (Bonanni, 2010). 

A aceitabilidade e adesão à vacinação contra HPV apresentam desafios 

específicos, para além dos habituais para todas as vacinas, e que podem ser sintetizados 

em: 1) fatores individuais - aceitabilidade dos pais e dos próprios indivíduos vinculada a 

valores, crenças, incertezas, confiança e informação sobre a epidemiologia do HPV, do 

câncer e da vacina e condições de acesso; 2) fatores sociais - atitudes dos profissionais 
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da saúde, fatores organizacionais, comunitários, econômicos e sociais (Fernández, 2010; 

Brewer, 2007; Winkler, 2008, Marc, 2010, Gefenaite, 2012).  

Em decorrência disso, a cobertura vacinal alcançada tem se mostrado variável 

nos diferentes países. Nos Estados Unidos, em 2011, a cobertura vacinal para 1> dose 

de vacina HPV em meninas adolescentes (13-17 anos) foi de 53%, e de 3 doses de 

34,8%, mostrando tendência para aumento da cobertura, apresentando, no entanto, 

importante variação por estados (28,5%-68,5%), por renda (menor cobertura em 

populações com menor renda) e idade (maior cobertura acima de 15 anos)(MMWR, 

2011; MMWR, 2012). Na Holanda a cobertura vem se mantendo em torno de 50% , ao 

contrário das expectativas, mesmo valor observado na França e Bélgica. No Reino 

Unido e Austrália as coberturas alcançadas têm sido elevadas, de 75% a 90% (Bonanni, 

2011, Brotherton, 2011). 

A vacinação em adolescentes apresenta desafios importantes, técnicos, 

organizacionais, e de custos (Humiston, 2005) e têm sido testadas estratégias diversas, 

que consideram as particularidades do contexto e combinam vacinação em escolas e nos 

serviços de saúde, com bons resultados (LaMontagne, 2011, Ladner, 2012), mas que 

precisam se mostrar viáveis  e sustentáveis em programas nacionais.  

Em 2011 foram publicados resultados de estudo ecológico que comparou dados 

de registro de resultados de citologia cervical na província de Victoria, Austrália em 

adolescentes e mulheres jovens em período antes e após início do programa de 

vacinação, e foi observada diminuição significativa de lesões de alto grau em 

adolescentes com idade < de 18 anos, no período pós-vacinação. Os autores alertam 

para o fato que em estudos ecológicos as comparações precisam ser cuidadosas, mas os 

resultados receberam muita atenção internacional (Brotherton, 2011).  

A Austrália, como já referido, representa o país com a implementação mais 

precoce e bem sucedida da vacinação, articulada a programa de controle de câncer de 

colo de útero pelo rastreamento, e mostra-se muito importante acompanhar os seus 

resultados. Existem preocupações, no entanto, naqueles países, em maior número, em 

que a cobertura está abaixo de 50%, quanto às repercussões sobre a incidência do câncer 

de colo de útero, em mulheres não vacinadas e vacinadas. Um dos pontos analisados é 

qual a cobertura mínima necessária para que seja possível observar imunidade de 

rebanho (Bogaards, 2011), e outro é que repercussões a introdução da vacina poderá ter 

sobre o comportamento quanto ao rastreamento, nas mulheres vacinadas e não 

vacinadas, ao longo do tempo (de Blasio, 2012, Bauch, 2010). Observou-se na Finlândia 
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(um dos países com grande participação nos ensaios clínicos da vacina), que há algum 

tempo vem caindo a adesão das mulheres finlandesas ao rastreamento, o que seria 

conseqüência do sucesso do programa de rastreamento implantado naquele país a partir 

dos anos 60, fazendo com que o câncer de colo de útero deixasse de ser visto como 

ameaçador, levando a aumento da incidência a partir dos anos 90 (Harper, 2010). O que 

essas observações deixam claro é que a introdução da vacina contra HPV em programa 

de imunização nacional poderá trazer benefícios para a população, desde que feita de 

forma adequada, buscando atingir cobertura acima de 50% pelo menos, acompanhada 

de ações efetivas e sustentadas nos programas de rastreamento e sistemas de 

monitoramento específicos.            
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2. Epidemiologia da infecção do colo do útero pelo HPV no Brasil  

Andréia Gonçalves Rodrigues Ayres 

Gulnar Azevedo e Silva 

 

Revisão de literatura da prevalência de infecção do colo do útero pelo HPV no 

Brasil 

As estimativas de prevalência de infecção do colo do útero pelo HPV existentes no 

Brasil, até o momento, são aquelas encontradas em estudos realizados com propósitos 

acadêmicos, divulgados através de artigos publicados em periódicos nacionais e 

internacionais. Tais estudos, como não compõem parte de um sistema de vigilância, 

apresentam objetivos, metodologias e desfechos variados. Através de revisão 

sistemática, é possível extrair as estimativas desejadas. No entanto, sintetizá-las através 

de meta-análise não seria aconselhável dado que as técnicas de detecção do vírus variam 

entre estudos e no tempo. Entre os estudos encontrados, verifica-se grande 

heterogeneidade e diversidade na forma como são apresentados os dados. São diversas 

as estratégias de captação as mulheres, os métodos de coleta as amostras e de detecção 

ou identificação dos tipos de HPV prevalentes nos grupos (estratificados ou não 

segundo resultado de citologia). 

Em 2010, foi realizada uma revisão sistemática com o propósito de conhecer a 

prevalência do HPV em mulheres brasileiras, através de estudos com resultados que 

incluíssem mulheres com citologia normal, numa tentativa de maior aproximação do 

que seriam as prevalências na população em geral, haja vista que poucos estudos sobre 

prevalência de HPV são de base populacional. (AYRES e AZEVEDO E SILVA, 2010) 

Tal revisão foi atualizada como parte deste relatório. As buscas foram realizadas 

utilizando-se a estratégia de busca livre com termos “human papillomavirus”, 

“prevalence” e “Brazil” e os operadores booleanos: “NOT HIV” e “NOT pregnant”. 

Não houve delimitação para início do período. A busca foi finalizada em 15/02/2011. 

Considerando os critérios propostos (estudos sobre mulheres brasileiras, com resultados 

de prevalência de HPV e de exame citológico cervical), 169 estudos provenientes do 

portal PubMed/MEDLINE e 22 referências secundárias foram identificados. Destes, 20 

foram selecionados para extração, sendo incluídos na análise final. (VILLA e 

FRANCO, 1989; ELUF-NETO et al, 1995; FRANCO et al, 1995; BECKER et al, 2000; 
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LORENZATO et al, 2000; LOPES et al, 2001; BRITO et al, 2005; TROTTIER et al, 

2006, HOLANDA Jr. et al, 2006; CARESTIATO et al, 2006; RAMA et al, 2008; 

KRAMBECK et al, 2008; ROSA et al, 2008; SILVA et al, 2009; BALDEZ DA SILVA 

et al, 2009; LIPPMAN et al, 2010; TOMITA et al, 2010; OLIVEIRA et al, 2010; 

KLUMB et al, 2010; GIRIANELLI et al, 2010)  

A partir destes estudos, observa-se que tanto a detecção com captura híbrida (HC) 

quanto com a tipificação com reação em cadeia de polimerase (PCR) têm sido métodos 

utilizados para identificar o HPV nas mulheres em geral (mulheres agrupadas com 

qualquer resultado de citologia) ou com citologia normal. (Tabela n) 

Estudos realizados com captura híbrida (BECKER et al, 2000; LOPES et al, 2001; 

HOLANDA Jr. et al, 2006; CARESTIATO et al, 2006; RAMA et al, 2008; 

GIRIANELLI et al, 2010) detectam que em geral, a prevalência de infecção do colo do 

útero pelo HPV varia de 14,0 a 54,3%. (BECKER et al, 2000; CARESTIATO et al, 

2006) Já em mulheres com citologia normal, a prevalência varia de 11,6 a 14,3%. 

(BECKER et al, 2000; RAMA et al, 2008) Nestas mulheres, a prevalência de HPV de 

alto risco mais elevada foi de 9,5%, e de HPV de baixo risco mais elevada foi de 1,8%. 

(HOLANDA Jr. et al, 2006; CARESTIATO et al, 2006).  

Estudos realizados com PCR, ao tipificarem o HPV prevalente na infecção do colo 

de útero, permitem conhecer, ainda que através de poucos estudos, quais os tipos mais 

freqüentes. (ELUF-NETO et al, 1995; FRANCO et al, 1995; BECKER et al, 2000; 

LORENZATO et al, 2000; TROTTIER et al, 2006, KRAMBECK et al, 2008; ROSA et 

al, 2008; SILVA et al, 2009; BALDEZ DA SILVA et al, 2009; LIPPMAN et al, 2010; 

TOMITA et al, 2010; OLIVEIRA et al, 2010; KLUMB et al, 2010) Em geral, em 

estudos com o método PCR, a prevalência de infecção do colo do útero pelo HPV 

variou de 16,8% a 41,8%. (TROTTIER et al, 2006; BALDEZ DA SILVA et al, 2009) 

Para mulheres com citologia normal, a variação foi de 7,3 a 34,9%. (KLUMB et al, 

2010; LIPPMAN et al, 2010). 

Quanto aos tipos encontrados com PCR para mulheres com qualquer tipo de 

resultado de citologia cervical (FRANCO et al, 1995; ROSA et al, 2008; SILVA et al, 

2009; BALDEZ DA SILVA et al, 2009; OLIVEIRA et al, 2010), cabe destacar:  

1) os tipos HPV11 (2.3%), HPV6 e 71 (2.1%) e HPV83, 62, 81, 84, 54 (1,7 a 0,4%) 

foram os HPV-DNA de baixo risco mais freqüentes; 
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2) os tipos HPV16 (33%), HPV31 (15,8%), HPV18 (4.7%), HPV66 (3,7%), HPV33 

(2,5%), HPV53 (2.1%), HPV 35, 38 e 58 (2,0%) e HPV 52,59,49,45,26,56 (1,2 a 0,4%) 

foram os HPV-DNA de alto risco mais freqüentes. 

      Quando os resultados dos tipos identificados com PCR são apresentados segundo 

resultado de citologia (ELUF-NETO et al, 1994; KRAMBECK et al, 2008; TOMITA et 

al, 2010; LIPPMAN et al, 2010), observa-se que:  

1) em mulheres com citologia normal, os HPV-DNA de baixo risco mais freqüentes são 

HPV74 (4,0%) e HPV54 (2,0%). Em estudos que analisaram os tipos identificados com 

PCR agrupados, a prevalência global de HPV-DNA de baixo risco foi 5.4%. Nestas 

mulheres, os HPV-DNA de alto risco prevalentes são HPV16 (5,3%), HPV53 (4,0%), 

HPV33 (2,0%) e HPV18 (0,5%). Nos dados de PCR com tipos agrupados, a prevalência 

global de HPV-DNA de alto risco (não 16, não 18) foi 23,0%. Para a fração HPV16/18, 

a prevalência foi 13,2% 

2) em mulheres cujo exame citológico apresentou resultado lesão intraepitelial de baixo 

grau, os HPV-DNA de baixo risco prevalentes foram HPV11, 62 e 81 (4,5% cada). 

Nestas mulheres, os HPV-DNA de alto risco prevalentes foram HPV16 (9,0%) e 

HPV45, 52 e 58 (4,5%) cada. Nos estudos com dados de PCR com tipos agrupados, a 

prevalência global de HPV-DNA de alto risco foi 66,7%;e 

3) em mulheres cujo exame citológico apresentou resultado lesão intraepitelial de alto 

grau, não houve HPV-DNA de baixo risco prevalentes. O HPV16 (67,0%) foi o HPV-

DNA de alto risco prevalente. 

Vários são os aspectos que parecem estar associados às variações nas estimativas 

apresentadas. Um dos principais pontos a destacar é que conforme Weller e Stanberry 

(2007), as estimativas de prevalência de infecção pelo HPV são fortemente 

influenciadas pelas estratégias de captação das mulheres participantes. Dentre os 21 

artigos selecionados, apenas dois são de base populacional. Quanto maior for a 

complexidade do serviço onde a mulher foi captada, tanto maior será a probabilidade de 

encontrar prevalências elevadas em relação ao restante da população. O número de 

participantes nas amostras estudadas também influencia as estimativas, à medida que 

incorpora extremos e diminui a sua precisão. A desatenção a estes aspectos e aos demais 

citados anteriormente, relacionadas às diferenças no delineamento dos estudos que 

originaram os artigos, pode gerar observações inconsistentes e permeadas por vieses.  

A maioria dos estudos foi realizada na Região Sudeste, seguida pela Região 

Nordeste. Nenhum estudo da Região Centro-Oeste foi selecionado. Muitos estudos 
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mencionaram a realização de exame citológico cervical, mas não apresentam 

prevalências estratificadas por resultados. Estas lacunas apontam para a necessidade de 

estudos adicionais de base populacional, que ao somar-se a outros, auxiliarão a 

consolidar o conhecimento sobre a epidemiologia do HPV no país.  

Em relação à variação da estimativa ao longo do tempo, nota-se que tanto para os 

estudos em que foi empregado PCR quanto para os que empregaram HC houve aumento 

da prevalência de HPV. No entanto, devido à variabilidade das características dos 

estudos, não é possível afirmar se isso se deu de fato a um aumento de mulheres 

infectadas ou se as técnicas tornaram-se mais sensíveis ao serem aprimoradas, como de 

fato foram. 

Os achados dos artigos revisados mostram que o cenário brasileiro da prevalência 

do HPV é apenas em parte coincidente com os resultados de outros estudos, 

especialmente os conduzidos fora do País. Na revisão realizada, bem como em 

metanálise consultada, o HPV16  foi o tipo mais freqüente, em geral ou estratificado 

para resultados de citologia, incluindo mulheres com citologia normal, havendo 

portanto concordância entre tais estudos. No Brasil, a prevalência do HPV16 em 

mulheres em geral variou de 5,3 a 33,0% e de 5,3 a 18,1% para mulheres com citologia 

normal. Comparando-se aos resultados da meta-análise citada, a prevalência global do 

HPV16 para mulheres com citologia normal foi de 2,5% e no Brasil foi de 5,2%, com 

descrição de inclusão de estudos de diferentes metodologias. (WHO, 2007) 

Em relação à proporção de mulheres infectadas com o HPV18, este é em geral o 

segundo tipo mais freqüente nos estudos internacionais (0,9% para o Mundo e 2,6% 

para o País, ambos para mulheres com citologia normal). No Brasil, de acordo com 

nossa revisão, essa fração é menor (0,5%), sendo precedida ou equiparada pelos 

HPV31, 53, 33, 45, 52 e 58. (tabela n+4) Esta informação precisa ser coletada em um 

número maior de mulheres, de maneira sistematizada, para que seja possível analisar 

com clareza se as vacinas são adequadas ao cenário da infecção do colo co útero pelo 

HPV no Brasil e ainda para direcionar as ações de vigilância do HPV, com vistas a 

melhores resultados nas ações programáticas voltadas para a saúde da mulher. 

Estudo de revisão sistemática e metanálise da prevalência dos HPV tipo específicos 

em lesões de alto risco e no câncer de colo de útero nos países da América Latina e 

Caribe concluiu que na região o HPV16 está presente em 46,5% das lesões de alto risco, 

e o HPV18 em 8,9%, e no câncer o HPV 16 tem prevalência de 53,2% e o HPV 18 

13,2%. O Brasil contribuiu com 13 estudos na revisão e os valores encontrados para o 
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Brasil foram: nas lesões de alto risco HPV16 52,7% e HPV18 9,0% e no câncer de colo 

de útero HPV16 53,2% e HPV18 15,8%. Os demais países que contribuíram com maior 

número de estudos, Argentina (11) e México (9),  apresentaram valores próximos aos do 

Brasil (Ciapponi, 2011).  

  

 

Estimativas de prevalência de infecção pelo HPV em mulheres brasileiras e de 

prevalência de lesões precursoras de câncer de colo de útero 

A metodologia empregada para obter os dados necessários ao desenvolvimento de 

estimativas necessárias para modelos de avaliação de custo-efetividade da vacina contra 

o HPV, no que se refere à prevalência de lesões precursoras do câncer do colo do útero 

e à prevalência da infecção pelo papilomavirus humano nas mulheres brasileiras foi de 

revisão sistemática. 

Para identificar tais estimativas através dos artigos publicados em periódicos, foram 

realizadas duas buscas independentes com termos diferentes na base Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), consultado por meio do PubMed 

até outubro de 2010, atendendo aos critérios de inclusão definidos para cada estimativa 

investigada. 

 

Os artigos listados foram pré-analisados com leitura de títulos e resumos, quando 

disponíveis, segundo os critérios de inclusão. Num segundo momento, os artigos 

selecionados segundo os mesmos critérios foram lidos integralmente, quando 

disponíveis, e os dados de interesse para a pesquisa foram organizados em tabelas com a 

apresentação das características dos estudos e das estimativas encontradas. 

 

Para inclusão de artigos sobre prevalência de lesões precursoras do câncer do colo do 

útero, tais publicações apresentaram: estimativas obtidas em exames citológico ou 

histológico com nomenclatura de Richart (NIC) ou Bethesda (LIE ou SIL), referência à 

mulheres ou amostras, estimativas pontuais obtidas, referências à faixa etária estudada e 

algum tipo de estratificação dos resultados encontrados, necessariamente com referência 

a mulheres brasileiras. Foram excluídos dados de artigos com mulheres com algum tipo 

de imunodepressão, gestantes ou que sofreram exerese parcial ou total do colo do útero. 
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Os termos utilizados nesta busca foram: “neoplasia intraepithelial cervical prevalence 

Brazil”, com o seguinte detalhamento: 

("neoplasms"[MeSH Terms] OR "neoplasms"[All Fields] OR "neoplasia"[All Fields]) 

AND intraepithelial[All Fields] AND cervical[All Fields] AND 

("epidemiology"[Subheading] OR "epidemiology"[All Fields] OR "prevalence"[All 

Fields] OR "prevalence"[MeSH Terms]) AND ("brazil"[MeSH Terms] OR "brazil"[All 

Fields]) 

 

Tal busca resultou em 97 artigos, com seleção de 32 destes para elaboração da síntese. 

Na apresentação foram listados em ordem cronológica decrescente, permanecendo para 

apreciação e análise com vistas ao modelo 30 artigos, devido à sua completude em 

atenção aos critérios propostos. 

 

Com relação aos artigos sobre prevalência de infecção do colo útero pelo HPV, os 

critérios de inclusão contemplaram: estimativas obtidas em exames citológico ou 

histológico com nomenclatura de Richart (NIC) ou Bethesda (LIE ou SIL), referência à 

mulheres ou amostras, estimativas pontuais obtidas, referências à faixa etária estudada e 

algum tipo de estratificação dos resultados encontrados, necessariamente com referência 

a mulheres brasileiras. Foram excluídos dados de artigos com mulheres com algum tipo 

de imunodepressão, gestantes ou que sofreram exerese parcial ou total do colo do útero. 

 

Os termos utilizados nesta busca foram: “human papillomavirus prevalence Brazil NOT 

pregnant NOT HIV”, incluindo os numeradores booleanos, com o seguinte 

detalhamento: 

(("humans"[MeSH Terms] OR "humans"[All Fields] OR "human"[All Fields]) AND 

("papillomaviridae"[MeSH Terms] OR "papillomaviridae"[All Fields] OR 

"papillomavirus"[All Fields]) AND ("epidemiology"[Subheading] OR 

"epidemiology"[All Fields] OR "prevalence"[All Fields] OR "prevalence"[MeSH 

Terms]) AND ("brazil"[MeSH Terms] OR "brazil"[All Fields])) NOT ("hiv"[MeSH 

Terms] OR "hiv"[All Fields]) NOT pregnant[All Fields] 

 

Tal busca resultou em 160 artigos, com seleção de 18 destes para elaboração da síntese. 

Na apresentação foram listados em ordem cronológica decrescente, permanecendo para 
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apreciação e análise com vistas ao modelo 16 artigos, devido à sua completude em 

atenção aos critérios propostos. 

 

A seguir, as tabelas 1 e 2 apresentadas contêm, respectivamente, as estimativas para 

prevalência de lesões precursoras do câncer do colo do útero e de infecção do colo do 

útero pelo HPV. 
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Tabela 2.1: Características e estimativas de prevalência de lesões precursoras do câncer do colo do útero segundo estudos em mulheres 

brasileiras, 2010. 

 

Prevalência de lesão Estudo  

  

Local Tamanho da

população 

de estudo 

  Grupos etários 

Geral Segundo grupos

etários 

Observaçã

o 

Girianelli, 2010 Duque de Caxias e 

Nova Iguaçu, RJ 

2056 25 a 59 anos normal: 77.91%; Ascus: 

9.67%; Agus: 2.76%; 

lsil: 1.65%; hsil e +: 

5.1% 

  Base

populaciona

l 

Oliveira, 2010 Niterói, RJ 257 14 a 24 anos, 

média de 19.6 

anos; 56% entre 

14 e 19 anos 

(média 19.6 

anos); 44% entre 

20 e 26 anos 

normal: 87.5%; 

alterações citopáticas 

HPV 1.9%; ASCUS 

5%; 5.4% LSIL 

  

Lippman, 2010 São Paulo, SP 386 média: 27 anos normal 92.4%;  Apenas 
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ASCUS/AGUS 5.1%; 

LSIL 2.5% 

mulheres 

HPV + 

Fernandes, 2010 Natal, RN 215 19 a 69 anos NIC 3: 53.7%; SCC: 

38.9%; ADSC: 7.4% 

NIC 3: 44.3 + 11.2 

anos; CC: 47.3 + 

10.9 anos// NIC 3: 

61.7% entre 19 e 

47 anos; CC: 

86.4% entre 38 e 

57 anos 

 

Uchimura, 2009 Maringá, PE 17.664 12 a 82 anos; 12 

a 82 anos; 12 a 

14 - 78; 15 a 24 

- 3034; 25-50 - 

12961; >60 – 

1591 

Ascus/agus:73,3%;        

lsil:10,7%; hsil:14,5%; 

cancer: 1,5% 

  

Monteiro, 2009 Rio de Janeiro, RJ 403 11 a 19 anos, 

média 15.6 anos 

Ascus: 5,5%; lsil: 28%; 

hsil: 3,0% total: 36,5% 

de anormalidades 
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Cytrin, 2009 Rio de Janeiro, RJ 165 17 a 68 anos Asc-US: 65,4%; Asc-H: 

34,6% 

  

Silva, 2009 Maricá e Itaboraí, 

RJ 

300 (grupos I 

e II, cada um 

com 150 

mulheres) 

14 a 79 anos 

(média: 33 anos) 

Grupo I - <30 

anos: 49.3%; > 

30 anos: 50.7% 

Grupo II - <30 

anos: 33.3%; 

>30 anos: 66.7%

grupo I - normal: 

93.4%, LSIL: 5.3%, 

HSIL: 1.3%; grupo II - 

normal: 89.9%, LSIL: 

1.4%, HSIL: 8.7% 

  

Cavalcanti, 

2008 

Niterói, RJ 514 15 a 78 anos 

(média de 36.7) 

alterações reativas: 

9.3%; LSIL 31.1%; 

HSIL: 31.7%; SCC: 

27.8% 

média de 

idade/lesão - 

alterações reativas: 

30.1 anos; LSIL 

29.8 anos; HSIL: 

36.7 anos, SCC: 

47.3 anos 

 

Reis Campos, Uberaba, MG 101 36 a 82 anos, metaplasia: 9,9%;   



78 
 

2008 média de 58.2 ± 

11.5 anos 

NIC1: 24,7%; NIC2: 

15,8%; NIC3: 14,8% 

Rosa, 2008  Porto Alegre, RS 1204 Média de 43 (+-

13) anos 

normal: 91.2%; 

ASCUS: 7%, NIC 1: 

1,32%; NIC 2:  0,01%; 

NIC 3: 0,015% 

  

Rama, 2008   Campinas e São 

Paulo, SP 

2300 15 a 64 anos 

(média 35,7

anos); <25 anos: 

19.8%; 25 a 34 

anos: 28.1%; 35 

a 44 anos: 

29.6%; 45 a 54 

anos: 19.1%; 55 

a 65 anos: 3.1% 

 

Global: 17.8%;  normal: 

14.3%; LSIL: 63%; 

ASCUS: 43%; AGUS: 

43%; HSIL: 77.8%;  

Carcinoma: 100% 

Fernandes, 2008 Natal, RN 250 <25 a >55 anos normal: 44%; LSIL 

32.8%; HSIL: 23.2% 

  

Pedrosa, 2008 Rio de Janeiro, RJ 152.277 10 a 19 anos 

(média de 17,2 

ascus 2,74%; agus: 

0,3%; lsil/nic1: 1,89%; 
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anos (desvio-

padrão = 1,6) e  

medianade 17,0 

anos) e mulheres 

adultas (>19 

anos) 

hsil/nic2 e 3: 0,94%; 

cancer: 0,05% 

Krambeck, 

2008 

Blumenau, SC 84 15 a 60 anos 

(média 32.6

anos) 

 

normal: 18%; NIC 1: 

22%; NIC 2: %; NIC 3: 

% 

  

Carestiato, 2007 Rio de Janeiro, RJ 1824 média 27,2 anos ascus: 8,3%; HPV 

citopático: 29%; lsil: 

26,1%; hsil: 6,8% 

  

de Paula, 2007 Belo Horizonte, 

MG 

250 20 a 59 anos: 

87.2% 

Ascus/Agus: 5,2%; lsil: 

12,4%; hsil: 10,8%; 

carcinoma epidermóide 

invasivo: 1,6% 

  

Gontijo, 2007   Campinas e São 

Paulo, SP 

287 15 a 65 anos Ascus: 10,1%; lsil: 

3,5%; hsil: 0,6% 
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Monteiro, 2006 Rio de Janeiro, RJ 702 12 a 19 anos LSIL:17,4% (IC 95%: 

14.6-20.4); HSIL: 3,1% 

(IC 95%: 2.0-4.7) 

  

Rama, 2006 Campinas, SP 541 15 a 25 anos Ascus: 11,6%; lsil: 

7,6%; hsil: 0,5% 

  

Oliveira, 2006 Rio de Janeiro, RJ 674 (série I: 

454 + série 

II: 220) 

série 1: 15 a 70 

(média 31,5)

anos; série 2: 14 

a 82 (média 38) 

anos 

 

série 1 - HPV: 24,23%; 

ascus: 2,42%; lsil: 

25,33%; hsil: 7,27%; 

série 2 - HPV: 13,64%; 

ascus: 2,72%; lsil: 

20,91%; hsil: 26,36%, 

cancer: 16,36% 

  

Trottier, 2006 São Paulo, SP 1871 32,9 anos 

(média)  

ascus: 3,9%; agus: 

0,8%; lsil: 2,2%; hsil: 

1,1%; carcinoma 

invasivo: 0,3% 

  

Collaço, 2005 Paraná 65.753 19 a 60 anos e 

mais 

ascus: 4,9%; agus: 

0,5%; lsil: 3,83%;  hsil: 

4%: scc: 0,3%; 
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adenocarcinoma: 0,02% 

Carvalho, 2005 Niterói, RJ 788 média de 29.6 

anos; 48,4%

entre 21 e 30 

anos 

 

HPV citopático: 36,0%; 

lsil: 11,1%; hsil: 0,5% 

  

Rabelo-Santos, 

2003 

Goiânia, GO 74 27 a 83 anos 

(média de 49.1); 

76% entre 31 a 

60 anos 

global: 76% (50% 

HPV16; 4% HPV18); 

NIC 3: 61% (50% 

HPV16); carcinoma 

escamoso: 79% (56% 

HPV16; 4% HPV18); 

adenocarcinoma:100% 

(75% HPV16; 25% 

HPV18); carcinoma 

indiferenciado: 100% 

(67% HPV16) 

  Apenas

mulheres 

HPV + 

Schlecht, 2003 São Paulo, SP 2404 18 a 60 anos Ascus: 7,1%; lsil: 4,9%; 

hsil: 1,0% 
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Becker, 2001 Porto Alegre, RS 956 16 a 70 anos 

(média 39,1 +- 

11,48) 

ascus: 6,3%; lsil: 2,1%; 

hsil: 0,6% 

  

Roteli-Martins, 

1998 

Campinas e São 

Paulo, SP 

77 20 a 35 anos 

(média de 26.5 

anos) 

NIC 1 - 70%;  NIC2 e 3 

-30% 

  

Utagawa, 1998 São Paulo, SP média anual: 

59.618; total 

nos 9 anos 

582.081 

16 a 70 anos 

(média 39,1 +- 

11,48) 

  Adolescentes

(<21anos) - lsil: 

0,84%; hsil: 0,07%; 

dentre as 

anormalidades - 

lsil: 92.3%¨; hsil 

7.7%/// adultas 

(<21 anos) - lsil: 

0.44%; hsil: 0.15%; 

CA: 0.04%; dentre 

anormalidades: lsil: 

69.8%; hsil: 23.8%; 

CA 6.4% 
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Cavalcanti, 

1994 

Niterói, RJ 160 13 a 80 anos, 

média de 40 

anos 

6.3% normal, 29.4% 

NIC 1, 9.3% NIC 2, 

13.1% NIC 3, 41.9% 

carcinoma de células 

escamosas 

Média de 

idade/lesão - 

normal: 28 anos; 

NIC 1: 26.8 anos; 

NIC 2: 34.5 anos; 

NIC 3: 38.9 anos; 

SCC: 48.9 anos 
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Tabela 2.2: Características e estimativas de prevalência de infecção do colo do útero pelo HPV segundo estudos em mulheres brasileiras. 

2010. 

 

Prevalência de infecção Estudo  Local Tamanho da

população 

de estudo 

  Grupos etários 

Geral (global 

e/ou segundo 

resultado de 

cito/histologia 

Segundo grupos 

etários 

Prevalência de 

citologia segundo 

HPV-DNA 

Girianelli, 2010 Duque de Caxias e 

Nova Iguaçu, RJ 

2056 25 a 59 anos  AR - 25 a 29 anos: 

19.4%, 55 a 59 

anos: 10.2% / BR - 

25 a 29 anos: 6.3%; 

30 a 34 anos: 3.6%, 

45 a 49 anos 6.0% 

AR global: 

12.8%; 

normal:9.6%;  

Ascus:12.1%; 

Agus:10.5%; lsil: 

47.1%;hsil+: 

54.3% / BR  

global: 5.0%; 

normal:2.8%; 

Ascus: 4.0%; 

Agus: 5.3%; lsil: 
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11.8%; hsil+: 1% 

Fernandes, 2010 Natal, RN 215 19 a 69 anos global: 86.8%; 

NIC 3: 82.4%; 

CC: 92% (SCC: 

91.9% e ADSC: 

92.9%) 

 AR HPV16 - 

global: 60.5%, 

NIC3 61.8%, 

SCC 64.9%, 

ADSC 

28.6%///HPV18 - 

global: 10.5%, 

NIC3 7.8%, SCC 

4.1%, ADSC 

64.3%/// HPV58 - 

global: 7.4%, 

NIC3 5.9%, SCC 

10.8% 

BR normal: 100% 

Lippman, 2010 São Paulo, SP 386 média: 27 anos global: 54.1%  AR normal: 

88.4%, 

ASCUS/AGUS: 

7%, LSIL: 4.7% 
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BR normal: 100% 

Baldez da Silva, 

2009 

Recife, PE 509 média 23 anos, 

18 a 35 anos 

global 36.58%  AR NAS 

AMOSTRAS +: 

HPV16 78.7%; 

HPV31 15.49%; 

HPV18 e HPV33 

2.82% cada 

Silva, 2009 Maricá e Itaboraí, 

RJ 

300 (grupos I 

e II, cada um 

com 150 

mulheres) 

14 a 79 anos 

(média: 33 anos) 

Grupo I - <30 

anos: 49.3%; > 

30 anos: 50.7% 

Grupo II - <30 

anos: 33.3%; 

>30 anos: 66.7%

grupo I - global: 

10.7%; grupo II - 

global: 31.1% 

 AR grupo I - 

HPV16: 5.3%, 

HPV18: 1.3%, 

HPV33: 0.7%, 

HPV58: 

4%///grupo II - 

HPV16: 10%, 

HPV18: 4.7%, 

HPV33: 0.7%, 

HPV58: 2%, 

HPV35: 2% / BR 

grupo I - 
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0%///grupo II - 

HPV6: 2%, 

HPV11: 0.7% 

Monteiro, 2009 Rio de Janeiro, RJ 403 11 a 19 anos, 

média 15.6 anos 

global: 27.4%  AR - normal: 

68.8%; ASCUS 

ou LSIL: 31.3% 

BR - normal: 

88.9%; ASCUS 

ou LSIL: 11.1% 

Rosa, 2008  Porto Alegre, RS 1204 Média de 43 (+-

13) anos 

global: 24,6%; 

normal: 24.5%; 

ASCUS: 58.8%; 

NIC 1: 81.2%; 

NIC 2: 100%; 

NIC 3: 100% 

  AR HPV16:

18.6%; HPV31: 

15.8%; HPV18: 

3.3% 

Rama, 2008 Campinas e São 

Paulo, SP 

2300 15 a 64 anos 

(média 35,7

anos); <25 anos: 

19.8%; 25 a 34 

 

global: 17.8%; 

normal: 14.3%; 

LSIL: 63%; 

ASCUS: 43%; 

<25 anos: 27.1%; 

25-34 anos: 21.3%; 

35-44 anos: 12.1%; 

45-54 anos: 12%; 
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anos: 28.1%; 35 

a 44 anos: 

29.6%; 45 a 54 

anos: 19.1%; 55 

a 65 anos: 3.1% 

AGUS: 43%; 

HSIL: 77.8%;  

Carcinoma: 100% 

55-65 anos: 13.9% 

Fernandes, 2008 Natal, RN 250 <25 a >55 anos normal: 24.5%; 

LSIL 58.5%; 

HSIL: 77.6% 

  

Cavalcanti, 

2008 

Niterói, RJ 514 15 a 78 anos 

(média de 36.7) 

global: 66.7%; 

alterações 

reativas: 14.6%; 

LSIL 85.6%; 

HSIL: 73.6%, 

SCC: 55.2% 

  AR HPV-DNA

16/18 - global: 

25.5%; alterações 

reativas: 4.2%; 

LSIL 15%; HSIL: 

35%, SCC: 

33.6%///HPV-

DNA 31/33/35 - 

global: 6.8%; 

alterações 

reativas: 2.1%; 
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LSIL 1.9%; 

HSIL: 11%, SCC: 

9.1% 

BR HPV-DNA 

BR:6 e 11 - 

global: 18.1%; 

alterações 

reativas: 8.3%; 

LSIL 45%; HSIL: 

9.2%, SCC: 1.3% 

de Paula, 2007 Belo Horizonte, 

MG 

250 20 a 59 anos: 

87.2% 

global: 40%; 

alterada: 73.3% / 

normal: 25.7%; 

ASCUS: 69.2%; 

LSIL: 71%; 

HSIL: 74.1%; 

ICC: 100% 

  

Trottier, 2006 São Paulo, SP 1871 32,9 anos 

(média)  
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Becker, 2001 Porto Alegre, RS 956 16 a 70 anos 

(média 39,1 +- 

11,48) 

23% - global; 

20,5% normal 

  

Roteli-Martins, 

1998 

Campinas e São 

Paulo, SP 

77 20 a 35 anos 

(média de 26.5 

anos) 

NIC 1 - 49% 

HPV+ ;  NIC2 e 3 

-65% HPV+ 

  

Cavalcanti, 

1996 

Niterói, RJ 230 16 a 75, média 

de 38.7 anos 

global: 73.9%; 

LSIL: 92,5%; 

HSIL: 78.6%; 

SCC: 68.5% 

   AR global: 34.1%

HPV16 e 18; 

LSIL: <1% 

HPV16 e 18; 

HSIL: 40.7% 

HPV16 e 18; 

SCC: 56.7% 

HPV16 e 18 

BR global:25.8% 

HPV6 e 11; LSIL: 

61.2% HPV6 e 

11; HSIL: 13.6% 

HPV6 e 11; SCC: 



<1% HPV6 e11 

Cavalcanti, 

1994 

Niterói, RJ 160 13 a 80 anos, 

média de 40 

anos 

global: 55%, 

normal 20%, NIC 

1 78.7%, NIC 2 

60%, NIC3 

57.2%, SCC 

41.8% 

Média de

idade/infecção - em 

normal: 27 anos; 

NIC 1: 27.5 anos; 

NIC 2: 28.4 anos; 

NIC 3: 40.3 anos: 

SCC: 48.1 anos 

 AR global: 

51.1%; normal 

50%; NIC 1 27% 

NIC 2 66.7%; 

NIC 3 75%; SCC 

67.8% 

BR global:23.8%;  

normal 50%; NIC 

1 27% NIC 2 

22.2%; NIC 3 

8.3%; SCC 3.5% 

91 
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3. Epidemiologia do câncer de colo de útero no Brasil 

Gulnar Azevedo e Silva 

 

A magnitude do câncer do colo do útero no perfil de morbidade e mortalidade da 

população feminina no Brasil, mesmo considerando as estatísticas mais recentes que já 

sinalizam queda de tendências nas capitais e nas regiões mais desenvolvidas do país, 

ainda é preocupante e comparável a de países de baixa renda. Neste estudo a situação 

epidemiológica do câncer do colo de útero no país é apresentada com base nos dados 

existentes de mortalidade e nas estimativas de incidência. 

 

Incidência 

 

A existência de Registros de Câncer de Base Populacional (RCBP) permite obter 

informações regulares sobre a incidência de câncer em várias, cidades, regiões ou 

mesmo países inteiros. No Brasil, desde 1967 vêm sendo implantados RCBP e hoje 

estão disponíveis dados regulares referentes a 17 registros instalados em cidades nas 

diversas regiões do país (Ministério da Saúde, 2010).  

A última publicação da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC), 

que analisa e divulga os dados dos RCBP no mundo após passarem por seleção segundo 

critérios de qualidade de informação, permite fazer comparações diretas entre os 

diferentes registros (Curado et al., 2007). A Tabela 1 apresenta os dados dos RCBP 

brasileiros que foram incluídos nesta publicação e os registros que apresentaram as mais 

altas e as mais baixas incidências mundiais. 

 
Tabela 3.1. Taxas de incidência de câncer do colo do útero em cidades brasileiras 
comparadas a regiões de mais alta e baixa incidência, 1998-2002 
Cidade              Taxa de incidência* 

por 100 000 habitantes 
_____________________________________________________________ 
 
Harare, Zimbabwe    47,3 
Kyadondo, Uganda    45,8 
Trujillo, Peru     43,9 
 
 
Brasília     37,7 
Cuiabá     37,7 
Goiânia     33,9 
São Paulo     21,1 
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Israel (pop não-judaica)       2,4 
Jiashan, China        2,4 
Gharbiah, Egito        2,1 
*ajustada por idade pela população mundial (Doll et al., 1966). 
Fonte: Curado et al, 2007: Cancer Incidence in Five Continents, V IX, IARC. 
 
 

É possível notar que os dados brasileiros se situam muito próximos aos de 

regiões da África e do Peru onde foram registradas as mais altas incidências. Este fato 

chama a atenção porque nestes três países, onde se constataram as mais altas 

incidências, não existe sistema público de saúde que cubra toda a população e como é o 

Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, nem tão pouco uma política planejada de 

rastreamento para o câncer do colo do útero.    

Publicação recentemente lançada pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) 

divulga os dados atualizados dos RCBP brasileiros onde na comparação apresentada 

para 12 destes registros é possível observar que as taxas de incidência do câncer do colo 

do útero ajustadas pela população mundial variam entre 10,23 e 35,63 e por 100 000 em 

Jáú e Cuiabá, respectivamente, no período de 2000 a 2005 (Ministério da Saúde, 2010). 

A partir dos dados de incidência fornecidos pelos RCBP brasileiros e do Sistema 

de Informação de Mortalidade (Ministério da Saúde, 2011), são feitas as estimativas de 

câncer no Brasil (Ministério da Saúde, 2009) que permitem uma apreciação detalhada 

de casos de câncer por localização topográfica para o Brasil, Unidades Federativas e 

capitais. 

Os dados de incidência mais recentes foram estimados para o ano de 2010 e 

mostram que entre as mulheres as neoplasias malignas de mama são as mais incidentes 

com 50,7 casos por 100 000 habitantes e em segundo lugar encontra-se o câncer de colo 

do útero com uma taxa bruta de incidência para o país estimada de 19,2 casos por 

100000 habitantes. Os coeficientes estimados para este tipo de câncer variam entre 17,8, 

na região Sudeste e 24,4 por 100 000, na região Sul. Na região Norte, torna-se o tipo 

mais freqüente com uma incidência estimada de 22,8 por 100.000; superior ao 

coeficiente estimado para o câncer de mama que é de 15,6 por 100 000 habitantes 

(Ministério da Saúde, 2009). 

As estimativas oficiais de incidência são calculadas a partir do produto da taxa 

de mortalidade dividida pela razão entre a incidência e prevalência (Ministério da 

Saúde, 2009). Esta razão é calculada com base nos dados de Registros de Câncer de 
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Base Populacional selecionados entre os existentes no Brasil. Os dados que se seguem 

foram calculados utilizando-se para estimar a incidência de câncer de colo do útero as 

taxas de mortalidade corrigidas conforme descrito anteriormente e multiplicadas pela 

mesma razão incidência/mortalidade usada no cálculo dos casos novos de câncer 

estimados pelo INCA para o ano de 2008 (Ministério da Saúde, 2007).  

A Tabela 2 apresenta a comparação das taxas brutas de incidência para 2008 sem 

correção e corrigidas para o Brasil, regiões desagregando-se por capitais. 

 

Tabela 3.2.  Taxas brutas de incidência de câncer do colo do útero sem 

correção e corrigidas, Brasil, regiões e capitais, 2008 

                                        Taxas brutas por 100 000 

Regiões  Sem correção  Corrigidas 
Brasil  

Total 
 

19,64 27,39
 Capitais 24,00 29,95

Norte  
Total 

 
28,71 38,20

 Capitais 48,27 58,19
Nordeste  

 Total 
 

21,08 29,10
 Capitais 22,10 27,85

Sudeste  
Total 

 
16,69 24,00

 Capitais 20,07 26,10
Sul  

Total 
 

20,15 28,28
 Capitais 23,45 26,22

Centro-
Oeste 

 
Total 

 
20,65 27,15

 Capitais 22,60 27,62
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Os casos estimados de câncer do colo do útero para o Brasil e regiões em 2008 segundo 

grupo etário e respectivas taxas de incidência estimadas encontram-se na Tabela 3. 

 

Tabela 3.3. Número de casos estimados e taxa específica por faixa etária por 

câncer do colo do útero, Brasil e regiões, 2008 

  Número de óbitos * Taxa** especifica por grupo etário   

  Até 34 35-49 50-69  
70 e 
mais Até 34 35-49 50-69  70 e mais 

Brasil 1693 7064 10871 6779 2,93 36,70 75,32 138,93
Regiões 
  Norte 237 975 1068 577 4,48 78,32 143,52 281,15
  
Nordeste 563 1949 3137 2216 3,24 40,14 88,51 175,65
  Sudeste   505 2491 4228 2645 2,18 28,56 61,64 111,57
  Sul 255 1060 1703 924 3,28 35,45 71,63 116,49
 Centro-
Oeste 132 590 736 416 3,06 40,94 80,96 167,73

*Corrigidas para SOE e óbitos mal definidos 
** Por 100 000 habitantes 
 

 

Mortalidade 

Em 2008 foram registrados no Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) do 

SUS 1077007 óbitos (619278 em homens e 457269 em mulheres). O conjunto dos 

cânceres constitui o segundo grupo de causas de morte entre homens e mulheres no 

Brasil Do total dos óbitos femininos, 77490 foram classificados como tendo causa 

básica neoplasia e destes, 4873 óbitos foram registrados como câncer do colo do útero 

(Ministério da Saúde, 2011a).  

Assim as estatísticas oficiais de mortalidade para todo o país apontam o câncer de 

mama como o mais freqüente entre os óbitos sendo responsável por 15,2% do total das 

mortes registradas como e posiciona o câncer e o câncer de colo do útero em quarto 

lugar com 6,3% do total, precedido pelos cânceres de pulmão e colorretal (Ministério da 

Saúde, 2011b). 

Os dados divulgados pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC) 

estima periodicamente a mortalidade e a incidência de câncer por país e assim permite 

uma comparação direta entre estes (WHO, 2011). As taxas de mortalidade ajustadas por 

idade estimadas para o ano de 2008 pelo GLOBOCAN para o Brasil, alguns países 
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selecionados da América Latina e os países de mais altas e mais baixas taxas 

encontram-se na Tabela 4. É possível ver que, segundo estas estimativas, os dados para 

o Brasil se aproximam aos de países de média a altas taxas e são ainda superiores a 

alguns países da América Latina. 

 
Tabela 3.4. Taxas de mortalidade por câncer do colo do útero no Brasil, países 
selecionados da América Latina e países de mais altas e baixas  
mortalidade, 2008 
 
País              Taxa de mortalidade* 

por 100 000 habitantes 
_____________________________________________________________ 
 
Comoros    39,1  
Zambia    38,6 
Malawi    38,1 
 
Bolívia     16,7 
Peru     11,1  
Brasil     10,9 
Argentina      7,4 
Chile       6,6 
    
Finlândia      1,2     
Islândia      0,8 
Emirados Árabes     0,2   
 
*ajustada por idade pela população mundial (Doll et al., 1966). 
Fonte: WHO, 2011: Incidence and Mortality Worldwide in 2008. GLOBOCAN 2008

 

Após o procedimento de correção dos dados do SIM, o número estimado de óbitos 

por câncer do colo do útero para o Brasil como um todo em 2008 seria de 6789 e 

passaria a ocupar a terceira posição na mortalidade por câncer, mantendo-se o câncer de 

mama e o de pulmão na primeira e na segunda posição, respectivamente. 

A metodologia de correção utilizada foi feita a partir da redistribuição proporcional 

dos óbitos classificados como “útero porção especificada” (SOE) mantendo a mesma 

relação encontrada entre aqueles classificados como colo do útero e corpo do útero. Em 

seguida considerou-se a redistribuição de 50% dos casos classificados como causa mal 

definida nas declarações de óbito obedecendo a mesma proporção das causas naturais 

bem definidas (Azevedo e Silva et al., 2011). 

A Tabela 5 compara as taxas brutas de mortalidade por câncer do colo do útero sem 

correção e corrigidas para o Brasil e regiões, desagregando-se as capitais.
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Tabela 3.5.  Taxas brutas de mortalidade por câncer do colo do útero sem 

correção e corrigidas, Brasil, regiões e capitais, 2008 

____________________________________________________ 

                                       Taxas brutas por 100 000 

Regiões  Sem correção Corrigidas 
Brasil  

Total 5,05 7,04
 Capitais 6,17 7,70

Norte  
Total 7,38 9,82
 Capitais 12,41 14,96

Nordeste  
 Total 5,42 7,48
 Capitais 5,68 7,16

Sudeste  
Total 4,29 6,17
 Capitais 5,16 6,71

Sul  
Total 5,18 7,27
 Capitais 6,03 6,74

Centro-
Oeste 

 
Total 5,31 6,98
 Capitais 5,81 7,10

 

A Tabela 6 apresenta os dados corrigidos para número de óbitos e para as taxas de 

mortalidade por câncer do colo do útero para o Brasil e regiões segundo faixas etárias 

(até 34, 35 a 49, 50 a 69 e 70 e mais).  

 

Tabela 3.6.  Número de óbitos e taxa específica por faixa etária por câncer do colo 

do útero, Brasil e regiões, 2008 

  Número de óbitos * Taxa** especifica por grupo etário   
  Até 34 35-49 50-69  70 e mais Até 34 35-49 50-69  70 e mais 
Brasil 435 1816 2795 1743 0,75 9,43 19,36 35,72 
Região 
  Norte 

 
61 251 274 148 1,15 20,13 36,89 72,27 

  
Nordeste 145 501 806 570 0,83 10,32 22,75 45,15 
  Sudeste 130 640 1087 680 0,56 7,34 15,85 28,68 
  Sul 66 272 438 237 0,84 9,11 18,41 29,95 
  Centro-  
     Oeste 34 152 189 107 0,79 10,52 20,81 43,12 

*Corrigidas para SOE e óbitos mal definidos 
** Por 100 000 habitantes 
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Estudo recentemente publicado que também efetua a correção dos dados do SIM 

levando em conta a redistribuição dos óbitos de útero “porção não especificada”, e, 

ainda, para todos os tipos de câncer, a redistribuição de 50% dos óbitos mal definidos 

entre 1980 e 2006, coloca este tipo de câncer como o segundo mais frequente entre os 

óbitos por câncer em mulheres no período estudado (Azevedo e Silva et al., 2011). O 

efeito destas correções aumentou a magnitude das taxas de câncer padronizadas por 

idade no período estudado e o câncer do colo do útero, com dados agregados para todo 

o país, passa a ser o segundo tipo mais frequente entre os óbitos por câncer em 

mulheres, sendo ultrapassado pelo câncer de pulmão apenas no ano de 2006.  

 

Tabela 3.7- Taxas* de mortalidade e incidência estimada por câncer do colo do 
útero, Brasil, 2008 
 
Faixa    Mortalidade  Incidência  
 
0 a 4                -      - 
5 a 9         -  - 
10 a 14            - - 
15 a 19    0,01 0,05 
20 a 24  0,27 1,06 
25 a 29  1,46 5,70 
30 a 34  3,81 14,81 
35 a 39  6,39 24,87 
40 a 44  10,26 39,91 
45 a 49  14,39 55,97 
50 a 54  16,91 65,78 
55 a 59  20,68 80,45 
60 a 64  24,77 96,34 
65 a 69  30,80 119,81 
70 a 74  37,91 147,47 
75 a 79  47,30 183,99 
80 e 
mais 63,04 245,21 
Total 7,29 28,35 
  
*por 100 000, corrigidas por redistribuição proporcional dos óbitos classificados como 
”útero porção não especificada” e de 50% dos óbitos classificados como causa mal 
definida. 
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No entanto, diferente do que ocorre com os cânceres de mama e de pulmão em 

mulheres, as tendências de queda do câncer do colo do útero em todas as capitais e nos 

demais municípios com exceção daqueles das regiões Norte e Nordeste, são consistentes  

(Azevedo e Silva et al., 2011).  

Entre as regiões brasileiras foram observados padrões distintos de tendência na 

mortalidade por câncer do colo do útero. A região Centro-Oeste apresentou um 

comportamento similar ao do Brasil como um todo, com queda nas capitais e 

estabilidade nos municípios do interior. Nas regiões Sul e Sudeste houve queda nas 

capitais e nos municípios do interior. As taxas relativas às regiões Norte e Nordeste 

foram decrescentes para as capitais mas crescentes para os municípios do interior.  

A queda da mortalidade por câncer do colo do útero já havia sido detectada em 

estudos anteriores. Entre 1980 e 1995, Wünsch-Filho e Macau (2002) mostraram uma 

variação percentual negativa (-9,8%) na tendência da mortalidade padronizadas por 

idade por câncer do colo do útero. No entanto, percentuais ascendentes foram detectadas 

nas regiões Norte (20,0%) e Sul (11,1%).  

Fonseca et al. (2004) analisaram a mortalidade por câncer de colo do útero, por 

câncer de corpo do útero e por câncer do útero não especificado, no Município de São 

Paulo entre 1980 e 1999, e verificaram uma discreta redução da mortalidade por câncer 

de colo de útero, queda da mortalidade por câncer de útero não especificado e aumento 

da mortalidade por câncer do corpo do útero o que, segundo os autores “sinalizaria para  

uma melhora na precisão do diagnóstico clínico e na qualidade do preenchimento do 

atestado de óbito, e indica aumento de cobertura do teste de Papanicolaou”. 

. Ainda no município de São Paulo, estudo que realizou correção das informações 

sobre óbitos, concluiu que a correção parcial não modifica a tendência enquanto que a 

correção completa mostrava o aumento da detecção da doença e uma estabilidade dos 

tumores de corpo do útero. Com a realocação dos casos classificados inicialmente como 

porção não-especificada do útero verificou-se um impacto considerável na mortalidade 

(Antunes e Wünsch-Fillho, 2006).  

No Paraná, uma clara diminuição da mortalidade por câncer cervical foi 

observada a partir da introdução de um programa de rastreamento, com aumento na 

cobertura do exame colpocitológico de 43% para cerca de 86% da população feminina 

adulta local, em um período de apenas cinco anos de funcionamento deste programa 

(Bleggi Torres et al., 2003). 
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Especificamente para o presente estudo, foi realizada análise de tendência com 

os dados disponíveis do SIM até 2009, utilizando-se os denominadores populacionais 

dos Censos e, para os anos intercensitários, denominadores populacionais interpoladas a 

partir dos dados dos Censos de 1980, 2000 e 2010. Os dados de óbito foram estimados 

seguindo metodologia de correção proposta por Mathers et al, (2004) adaptada para 

redistribuição proporcional de 50% dos óbitos classificados como mal definidos e o do 

total dos óbitos por câncer do útero “porção não especificada” levando em conta a 

mesma relação dos óbitos de útero que tiveram a porção anatômica definida (colo ou 

corpo). Os gráficos a seguir apresentam as tendências da mortalidade padronizada por 

idade segundo População Mundial (Doll, 1966) para as cinco regiões do Brasil, segundo 

o conjunto de capitais e os demais municípios. Utilizou-se regressão linear simples para 

verificação da tendência, considerando-se como variável dependente o ano e a taxa com 

variável dependente. 

 

Figura 3.1 Mortalidade* por câncer do colo do útero nas regiões brasileiras, 

segundo capitais e interior 

 

Região Norte 
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Região Nordeste 

 
 

Região Sudeste 

 
 

Região Sul 
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Região Centro-Oeste 

 
*Taxas padronizadas por idade pela População Mundial corrigidas com redistribuição dos óbitos mal 

definidos e porção do útero não especificada. (-----Só capitais; -----Demais municípios; -----Total) 

 

A região Norte apresenta as mais altas taxas se comparada às demais e, embora 

nas capitais estas sejam superiores, observa-se queda (β= - 0,37, p<0,001); ao passo que 

nos demais municípios ainda observa-se um movimento crescente (β= - 0,12, p<0,001). 

As mesmas tendências são verificadas na Região Nordeste; onde a evolução das taxas é 

decrescente nas capitais e crescente no interior (β= - 0,42, p<0,001; β= - 0,08, p<0,001, 

respectivamente); sendo que no final do período as do interior alcançaram a mesma 

magnitude das de capitais. Já nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste as taxas se 

superpõem e há quedas, estatisticamente significativas, tanto nas capitais, quanto nos 

municípios fora das capitais. A maior queda foi observada nas capitais da região Centro-

Oeste ((β= - 0,38, p<0,001) e a menor nos demais municípios desta mesma região ((β=-

0,11, p=0,010).  

É possível que a melhora da qualidade da informação sobre as causas de óbito 

possam explicar, em parte, as diferenças encontradas na inclinação das curvas de 

evolução das taxas nas regiões Nordeste e Norte. No entanto, a tendência de queda é 

consistente entre as mulheres residentes dos estados das regiões Sudeste, Sul e Centro-

Oeste, assim como para as das capitais das regiões Norte e Nordeste. Isto sugere 

fortemente oportunidades diferenciadas de acesso a exames preventivos e ao 

diagnóstico e tratamento da doença para mulheres que residem em capitais ou nas 

regiões mais desenvolvidas do país.   

Estudo dos registros de câncer de colo de útero em Centros de Alta 

Complexidade Oncológica (CACON) nos períodos de 1990-1994 (18 hospitais) e 1995-

2002 (89 hospitais e 7 centros especializados) indicou que no primeiro período 56,8% 
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das mulheres foram diagnosticadas nos estádios avançado (III e IV) e no segundo 

período foram 45,5% (Thuler, 2005). Dados coletados para o período 2000-2005 na 

Fundação Oncocentro de São Paulo com base nos Registros Hospitalar de Câncer 

(RHC) do Estado de São Paulo referem que também em torno de 45% dos casos foram 

diagnosticados nesses serviços nos estádios III e IV (FOSP, 2009). A análise da 

sobrevida dos casos de tumores de colo de útero indicou sobrevida após 5 anos de 88% 

no estádio I, 72% no estádio II, 55% no estádio III e 28% no estádio IV, e menor 

sobrevida em geral para mulheres acima dos 50 (FOSP, 2009). Os valores encontrados 

em dois centros de referência para Oncologia, no Paraná e Rio de Janeiro, são bastante 

semelhantes ao da FOSP/SP, quanto ao estadiamento inicial, mas a sobrevida nos 

centros especializados foi menor (Carmo, 2011, Liga Paranaense de Combate ao 

Câncer, 2007).  

Esses valores mostram uma situação ainda desfavorável quanto ao momento do 

diagnóstico inicial do câncer. Essa situação também foi encontrada nos Estados Unidos 

para o período 2004-2006, em que dados baseados em fontes semelhantes indicaram 

que em torno de 50% dos casos foram diagnosticados nos estádios III e IV (Henley, 

2010).     

 
 
Figura 3.2 - Distribuição dos casos de câncer de  colo de útero de RHC, segundo 
estadiamento inicial, em serviços de atenção oncológica no Brasil, 2000-2005, 1990-
1999 e 1999-2004   
 
FOSP - dados dos RHC Estado de São Paulo 2000-2005   
     Estadiamento  (%)  
N  I II III IV 
7060 29,7 25,4 36,4 8,5 
 
 
RHC Hospital Erasto Gaertner 1990-1999, Curitiba, PR, 1990 a 1999    

Estadiamento  (%)  
N  I II III IV 
799 29,5 19,9 32,6 4,5 
 
 
RHC INCa, Rio de Janeiro, RJ, 1999 a 2004   
     Estadiamento  (%)  
N  I II III IV 
3440 27,2 32,9 35,5 4,3 
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Figura 3.3 - Distribuição da sobrevida em 2 e 5 anos dos casos de câncer de RHC, 
segundo estadiamento, em serviços de atenção oncológica no Brasil, 2000-2005, 
1990-1999 e 1999-2004  
 
FOSP - dados dos RHC Estado de São Paulo 2000-2005   
     Segundo estadiamento  (%) 
      N= 7060  
 I II III IV 
2 anos 91 82 67 38 
5 anos 88 72 55 28 
 
 
RHC Hospital Erasto Gaertner 2000-2004, Curitiba, PR, 1990 a 1999    

Segundo estadiamento  (%)  
            N= 799   

 I II III IV 
2 anos 95 70 45 10 
5 anos 80,2 49,3 22,6 5,0 
 
 
RHC INCa, Rio de Janeiro, RJ, 1999 a 2004   
     Segundo estadiamento  (%)  
      N= 3341 
 I II III IV 
2 anos 95 73 45 15 
5 anos 85 51 24   6 
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4. Programa de rastreamento do câncer de colo de útero no Brasil 

Cristina Helena Rama 

Hillegonda Maria Dutilh Novaes 

A prevenção primária do câncer cervical depende de medidas preventivas contra 

a infecção por HPV, que podem incluir desde a abstinência sexual completa, medidas 

educativas que enfatizem mudanças no comportamento de risco para doenças 

sexualmente transmissíveis, até, mais recentemente, o combate à infecção através da 

imunização contra determinados tipos do HPV. A prevenção secundária interrompe a 

progressão da doença após ela já ter se iniciado, no caso do câncer cervical, através da 

identificação e tratamento de suas lesões precursoras (Denny e Sankaranarayanan, 

2006).  

Há mais de 50 anos, o rastreamento para o câncer cervical baseado no exame 

citológico do esfregaço cervical (Papanicolaou) vem sendo utilizado. Nos países onde 

há eficientes programas de screening citológico, o tratamento das lesões pré-malignas 

reduziu a mortalidade e a incidência do câncer cervical, bem como a sua detecção em 

estádios mais avançados (Forbes et al, 2004). 

Por ser o câncer do colo uterino uma neoplasia de evolução lenta, países que 

utilizam a citologia no rastreamento do câncer do colo uterino, para mulheres 

sexualmente ativas, anualmente ou a cada 2 a 5 anos, diminuíram consideravelmente a 

incidência e mortalidade por esta doença (Franco et al, 2001). O rastreamento 

organizado, com agendamento e convocação das mulheres, sistema de seguimento e 

monitoramento dos casos de risco têm mostrado os melhores resultados, mesmo no que 

diz respeito à utilização de recursos, é o que ocorre em países como Finlândia e Islândia 

(Sankaranarayanan et al, 2001).  

O sucesso dos programas de rastreamento depende: de ampla cobertura da 

população de risco, escolha correta das faixas etárias das mulheres que devem ser alvo 

do rastreamento, da alta qualidade dos serviços oferecidos e do seguimento adequado 

dos casos com alterações. Um dos componentes críticos para o bom desempenho desses 

programas é garantir a colposcopia e biópsia, tratamento imediato e seguimento 

adequado de todos os casos positivos (Denny e Sankaranarayanan, 2006).  

A estratégia de rastreamento para o câncer de colo uterino adotada no Brasil tem 

sido a oferta do exame de Papanicolaou para a população feminina na faixa etária de 25 
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a 59 anos, considerada como de maior risco e a recomendação quanto ao intervalo de 

rastreamento é de intervalos de três anos após dois exames anuais consecutivos 

negativos. Em 2011 houve uma ampliação desta recomendação para os 64 anos com 

interrupção, após essa idade, nas mulheres que tiverem pelo menos dois exames 

negativos consecutivos nos últimos cinco anos. Para mulheres com mais de 64 anos e 

que nunca realizaram o exame citopatológico, recomenda-se realizar dois exames com 

intervalo de um a três anos. Se ambos forem negativos, essas mulheres podem ser 

dispensadas de exames adicionais (Brasil/MS, 2003; Brasil/MS, 2011). 

Essa estratégia foi adotada pelo Ministério da Saúde (MS) do Brasil, desde 1988, 

seguindo recomendação da Organização Mundial de Saúde. A inclusão da prevenção do 

câncer de colo uterino é temática presente na Política de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher desde seu lançamento em 1984 (Brasil/MS, 2004).  

Em 1996, o MS, por meio do Instituto Nacional de Câncer (INCA), 

implementou o rastreamento desse câncer através do Programa “Viva Mulher”, 

envolvendo cinco capitais brasileiras e um estado, tendo como população-alvo, 

mulheres pertencentes à faixa etária de 35 a 49 anos. Em 1998, as ações do “Viva 

Mulher” foram estendidas a todos os municípios brasileiros por meio de uma campanha 

nacional com crescente ampliação da oferta de exames citopatológicos no país: 

passando de 7 milhões por ano (antes de 1998)  para 10,3 milhões (Martins et al, 2005). 

O primeiro serviço de citopatologia brasileiro foi fundado em 1956, na Santa 

Casa de Belo Horizonte (Xavier, 2002). Desde então, o número de laboratórios que 

realizam exames citopatológicos no país vem crescendo progressivamente. Observa-se 

que houve aumento no número de laboratórios de citopatologia que prestam serviço ao 

SUS e que fornecem informações para Departamento de Informática do Sistema Único 

de Saúde (DATASUS), passando de 589, em 2000, para 1.075, em 2004 (Thuler et al, 

2007). 

Uma análise do perfil de 70% dos laboratórios de citopatologia prestadores de 

serviço ao Sistema Único de Saúde (SUS), aqueles que responderam a enquete postal,  

indicou que 81,1% desses laboratórios processa número de exames inferior ao 

recomendado, pela Organização Panamericana de Saúde como mínimo ideal (15 

mil/ano), devendo ser ressaltado que não foram incluídos no estudo os exames 

realizados para o setor privado, apenas aqueles pagos pelo SUS. A maioria dos 

laboratórios não são públicos (70%), são desvinculados de unidade hospitalar ou 

ambulatorial (60%) e em torno de 50% realiza também exames histopatológicos. Das 
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amostras recebidas, 93% das amostras foram consideradas satisfatórias pelos 

laboratórios  (Thuler et al, 2007). 

No Brasil, a implantação das ações de rastreamento do câncer do colo do útero 

foi acompanhada por algumas iniciativas para melhorar a qualidade dos exames. Como 

iniciativas nacionais nessa área são importantes o Seminário Nacional sobre 

Nomenclatura e Controle de Qualidade dos Exames Citológicos e Prevenção do Câncer 

Cérvico-uterino assim como as oficinas de trabalho que definiram a nomenclatura 

brasileira para laudos citopatológicos cervicais e condutas clínicas preconizadas, e as 

recomendações para o monitoramento externo da qualidade dos exames citopatológicos 

(Brasil/MS/INCA, 2006; Brasil/MS, 2006; Thuler et al, 2007). 

Junto a essas ações, destaca-se também a implantação do Sistema de Informação 

do Câncer do Colo do Útero (SISCOLO), um aplicativo para a informatização dos 

resultados dos exames citopatológicos, que disponibiliza uma síntese estatística das 

principais informações dele provenientes na página do DATASUS na internet 

(Brasil/MS/Siscolo, 2011; Thuler et al, 2007). 

O SISCOLO foi implantado em 1999 como subsistema do SIA/SUS para 

provisão de informações gerenciais sobre o rastreamento e faturamento do exame 

citopatológico. Esse sistema possui o módulo do prestador de serviço, instalado nos 

laboratórios de citologia e de histopatologia, para registro dos laudos e o pagamento dos 

exames realizados condicionado ao registro dos resultados no sistema, e o módulo de 

coordenação, instalado nos níveis de gestão municipal, regional e estadual, para o 

acompanhamento das mulheres com alterações no exame citopatológico e emissão dos 

relatórios gerenciais do programa de controle do câncer do colo do útero 

(Brasil/MS/SISCOLO, 2011). Em avaliações da qualidade do SISCOLO, ele tem sido 

considerado de boa qualidade para as informações relativas aos exames citopatológicos, 

porém muito insatisfatórios para os dados de colposcopia e histopatologia (Silva, 2009) 

Com os dados fornecidos pelo sistema é possível acompanhar o 

desenvolvimento das ações do plano de controle do câncer de colo do útero, ou seja, 

avaliar através de indicadores se a população alvo está sendo atingida, qual a 

prevalência das lesões precursoras entre as mulheres diagnosticadas, qual a qualidade da 

coleta destes exames (adequabilidade e monitoramento externo), qual o percentual de 

mulheres que estão sendo tratadas/acompanhadas. Também pode indiretamente fornecer 

dados para avaliar a captação (mulheres novas) e cobertura (mulheres atingidas) do 

programa de rastreamento (Brasil/MS/SISCOLO, 2011). 
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 A taxa de exames insatisfatórios é um dos indicadores propostos para avaliar a 

qualidade da citologia cervicovaginal. No Brasil e em suas regiões os índices de 

amostras insatisfatórias foram de em torno de 1% (período de 2002-2006), portanto, 

abaixo do limiar de 5% preconizado pela Organização Mundial de Saúde.  Entretanto, 

se considerado que o Brasil tem realizado, em média, dez milhões de exames 

citopatológicos por ano, o percentual de amostras insatisfatórias representa um 

quantitativo significativo de mulheres repetindo citologia (Dias et al, 2010).  

A positividade, ou percentual de exames com resultados alterados, apresentou 

aumento no país de 23% no período (2002-2006) e expressiva variação entre regiões e 

as faixas etárias.  As atipias de significado indeterminado (ASCUS: células escamosas e 

AGUS: glandulares) foram os principais tipos de alteração encontrados, e as lesões de 

alto grau (NIC II e III) e carcinoma invasivo apresentaram redução em todas as faixas 

etárias (Dias et al, 2010). Nas mulheres de 25 a 59 anos que realizaram citologia pela 

primeira vez, a positividade foi de 3,2% para 2002 e 2006, enquanto que naquelas que já 

haviam realizado citologia, foi de 2,3 e 2,9%, respectivamente (Dias et al, 2010). A 

relação entre a freqüência de ASCUS e de ACE (ACE: alterações de células escamosas 

HPV+ NIC 1+ NIC 2+ NIC 3+ carcinoma escamoso invasor)  é um dos indicadores 

utilizados internacionalmente para acompanhar a acurácia dos exames citopatológicos 

(Thuler, 2007), e número inferior ao esperado de ACEs no Brasil indica a possibilidade 

de qualidade insatisfatória para casos em que a intervenção é mais necessária.  

No Brasil, tem-se observado tendência de aumento temporal no percentual de 

mulheres submetidas a pelo menos um exame de Papanicolaou. Estudos realizados nos 

anos 80 mostravam cobertura entre 53,1% e 68,9% (Martins et al, 2005). 

Em 2003, um inquérito domiciliar no Brasil, que incluiu 15 capitais e o Distrito 

Federal, revelou que a cobertura estimada do exame de Papanicolaou variou entre 74% 

e 93%, entretanto, o percentual de realização deste exame no SUS oscilou entre 33% e 

64% (Brasil/MS/INCA, 2004a).   

Inquéritos populacionais específicos estudaram a cobertura e fatores associados 

à sua realização, ou não, do exame citopatológico nos três anos anteriores à entrevista e 

os fatores associados aos eventos. Em 2003 em Pelotas, a cobertura para os últimos 3 

anos foi de 83% e a não realização mostrou-se associada à fatores sócio-econômicos e 

não realização de consulta com ginecologista (Hackenhaar, 2006). Em Pernambuco, em 

2005/2006, a cobertura para mulheres com idade entre 25 e 59 foi de 66% e os fatores 

associados à não realização foram semelhantes (Albuquerque, 2009). Análise dos dados 
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da PNAD 2003 indicaram realização de Papanicolaou nos últimos 5 anos em 75% das 

mulheres e também encontraram associação significativa para a sua realização com 

condição sócio-econômica elevada e consulta médica (Novaes, 2006). 

Mais recentemente, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 

2008 mostram que no período de 2003 a 2008, enquanto a população feminina de 25 

anos ou mais apresentou crescimento de 15,6%, o conjunto das mulheres no mesmo 

grupo etário que fizeram preventivo para câncer no colo do útero cresceu 25% 

(Brasil/MS/PNAD, 2010).  

Em 2008, o contingente de mulheres com 25 anos ou mais de idade já submetido 

a exame preventivo para câncer do colo do útero foi estimado em 49,0 milhões (84,5% 

da população feminina nesta faixa etária. Entre as mulheres com 11 anos ou mais de 

estudo, 90,7% já tinham se submetido a exame preventivo para câncer do colo do útero. 

Para os demais grupos de anos de estudo os percentuais foram: de 8 a 10 anos de 

estudo, 88,7%; de 4 a 7 anos de estudo, 85,7%; de 1 a 3 anos de estudo, 79,7% e menos 

de 1 ano de estudo, 65,0%. No grupo de mulheres de 25 a 59 anos de idade, 87,0% 

tinham realizado alguma vez o exame preventivo.  

De acordo com as informações referidas na PNAD Saúde, no período de um ano 

(2007/08) teriam sido realizados 27.749 milhões de exames, ou seja, em torno de 55% 

das mulheres que declararam já ter feito o exame o fizeram no último ano. Do total de 

exames, 9.936 milhões tiveram algum tipo de cobertura por plano de saúde. De acordo 

com essas informações, a participação do setor privado na realização do Papanicolaou 

seria de 35,8%, e do setor público 64,2%.  

Os inquéritos populacionais, principalmente de caráter regional ou nacional, são 

fonte importante para estimar a cobertura do Papanicolaou, ao não estar subordinada às 

condições de acesso aos serviços para coletar as informações. No entanto, deve ser 

levada em consideração a possibilidade de superestimação da freqüência, ao se 

confundir uma consulta ginecológica com o exame, e encurtamento do tempo decorrido 

desde o exame, por viés de memória (Rossi, 2006, Ferrante, 2008). Estudo nacional na 

Noruega apresentou concordância entre informação no inquérito e registro no sistema 

de saúde de 0.9 (Klungsoyr, 2009) 

As tabelas a seguir foram retiradas do banco de dados e relatório do IBGE em 

que foram apresentados os dados da PNAD Saúde 2008. 
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Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios ‐ Suplemento Saúde – 2008   
População residente por Último preventivo colo útero e Faixa etária     
Faixa etária: De 0 a 13 anos, 14 a 29 anos, 30 a 44 anos, 45 a 59 anos, 60 anos ou mais   
Período:2008     
Último preventivo colo útero  14 a 29 anos  Erro  30 a 44 anos  Erro  45 a 59 anos  Erro  60 anos ou mais  Erro  Total  Erro 

Até 1 ano  4.295.878  ± 114.914 11.671.765  ± 219.931  8.145.936  ± 163.746 3.635.342  ± 111.208 27.748.921   ± 407.6
Mais de 1 até 2 anos  1.630.067  ± 65.583  4.797.438  ± 126.155  3.451.599  ± 99.779  1.890.369  ± 76.149  11.769.473   ± 222.8
Mais de 2 até 3 anos  351.352  ± 29.708  1.183.001  ± 55.887  1.097.763  ± 53.944  780.809  ± 43.768  3.412.925   ± 102.6
Mais de 3 até 4 anos  144.853  ± 18.207  540.374  ± 35.784  600.105  ± 37.652  601.370  ± 40.396  1.886.702   ± 71.55
Mais de 4 até 5 anos  77.179  ± 12.854  350.429  ± 27.995  380.313  ± 31.313  436.150  ± 33.614  1.244.071   ± 57.10
Mais de 5 até 10 anos  64.916  ± 11.682  362.815  ± 28.412  464.842  ± 34.604  572.837  ± 39.331  1.465.410   ± 63.74
Mais de 10 anos  *  *  149.412  ± 18.332  380.284  ± 31.026  919.879  ± 50.876  1.461.417   ± 67.27
Nunca fez  1.742.596  ± 76.023  2.587.082  ± 100.206  1.690.642  ± 70.332  2.987.786  ± 96.606  9.008.106   ± 225.7
Total  8.318.683  ± 163.232 21.642.316  ± 301.184  16.211.484  ± 219.493 11.824.542  ± 193.626 57.997.025   ± 570.7

 Fonte: IBGE ‐ Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD     
 Notas:     
 As informações de último exame clínico de mamas, última mamografia e último exame preventivo para câncer do colo do útero   
 foram coletadas apenas para mulheres de 25 anos e mais.     

     
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios ‐ Suplemento Saúde – 2008   
%Preventivo < 3 anos por Último preventivo colo útero e Faixa etária     

   
     

Faixa etária: De 0 a 13 anos, 14 a 29 anos, 30 a 44 anos, 45 a 59 anos, 60 anos ou mais
Período:2008

Último preventivo colo útero  14 a 29 anos  IC 95%  30 a 44 anos  IC 95%  45 a 59 anos  IC 95%  60 anos ou mais  IC 95%  Total  IC 95%
Total  71,2 (70,4‐

72,1) 
76,1 (75,5‐

76,7) 
71,5 (70,9‐

72,2) 
46,7 (45,9‐

47,5) 
68,1  (67,7‐6

 Fonte: IBGE ‐ Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD     
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Tabela 4.1- Mulheres de 25 anos ou mais de idade que já fizeram exame 

preventivo para câncer do colo do útero , realizado por médico  ou enfermeiro, por 

Grandes Regiões , segundo o tempo decorrido desde a realização do último exame 

– 2008 

Mulheres de 25 anos ou mais de idade que já fizeram 

exame clínico das mamas, realizado por

édico ou enfermeiro, mamografia ou exame 

preventivo para câncer do colo do útero 

m

Grandes Regiões 

Tempo decorrido desde a 

realização 

do último exame  

Brasil 
Norte 

Nordest

e  
Sudeste Sul 

Centro-

Oeste 

Números absolutos (1000 pessoas) 

Fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero 

                Total  48 989  3 170  11 764  22 987  7 601  3 467 

Até 1 ano  27 749  1 731  6 446  13 206  4 349  2 017 

Mais de 1 ano a 2 anos  11 769   829  2 915  5 460  1 724   842 

Mais de 2 anos a 3 anos  3 413   242   905  1 522   516   228 

Mais de 3 anos a 5 anos   3 131   190   765  1 468   498   209 

Mais de 5 anos  2 927   177   733  1 331   514   172 

              

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e 

Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.  
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Tabela 4.2 - Distribuição das mulheres de 25 anos ou mais de idade que fizeram exame 

preventivo para câncer do colo do útero , realizado por médico ou enfermeiro, no período 

de até 1 ano da data da entrevista, por Grandes Regiões e tipo de exame, segundo a 

cobertura por plano de saúde e o pagamento, total ou parcial, do último exame - 2008 

       

Distribuição das mulheres de 25 anos ou mais de idade que 

fizeram exame clínico das mamas realizado por médico ou 

enfermeiro, mamografia ou exame preventivo para câncer 

do colo do útero, no período de até 1 ano da data da 

entrevista (%) 

Grandes Regiões 

Cobertura por plano de saúde e 

pagamento, 

total ou parcial, do último exame

Brasil 
Norte Nordeste Sudeste Sul 

Centro-

Oeste 

Fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero, no período de até 1 ano da data 

da entrevista 

                Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Cobertura por plano de saúde do 

último exame        

Tiveram 35,8 20,6 21,8 44,6 37,3 32,8 

Não tiveram 64,2 79,4 78,2 55,4 62,7 67,2 

Pagamento, total ou parcial, do 

último exame       

Pagaram  16,8 16,8 17,7 13,2 21,9 26,5 

Não pagaram 83,2 83,2 82,3 86,8 78,1 73,5 

              

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios  2008.  
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Tabela 4.3- Distribuição das mulheres de 25 anos ou mais de idade que fizeram exame preventivo para câncer do colo 

do útero ,  realizado por médico ou enfermeiro, no período de até 1 ano da data da entrevista, por Grandes Regiões e 

tipo de exame, segundo os grupos de idade e a realização do último exame pelo Sistema Único de Saúde - 2008  

       

Distribuição das mulheres de 25 anos ou mais de idade que fizeram exame 

clínico das mamas realizado por médico ou enfermeiro, mamografia ou exame 

preventivo para câncer do colo do útero, no período de até 1 ano da data da 

entrevista (%) 

Grandes Regiões 

Grupos de idade e realização do último 

exame 

pelo Sistema Único de Saúde 

Brasil 
Norte Nordeste  Sudeste Sul Centro-Oeste 

Fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero, no período de até 1 ano da data da entrevista 

                Total (3) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Realizaram  52,6 63,7 62,8 46,2 52,9 51,2 

Não realizaram 47,2 35,7 36,9 53,6 47,0 48,7 

25 a 59 anos (3) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Realizaram  53,2 63,7 63,7 46,8 52,9 51,5 

Não realizaram 46,6 35,8 36,0 53,1 47,0 48,4 

60 anos ou mais (3) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Realizaram  48,4 63,9 56,3 42,9 52,8 48,3 

Não realizaram 51,3 35,3 43,3 56,9 47,1 51,2 

              

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008. 

Inclusive  as mulheres que não souberam informar se o último exame preventivo para câncer do colo do útero foi realizado pelo Sistema Único de Saúde.  

 

 

É importante ainda destacar que o fato de em torno de 50% das mulheres terem 

feito o exame há um ano, de acordo com o dados da PNAD, confirma a forma 

oportunista de rastreamento desenvolvida no país, ou seja, a realização dos exames por 

demanda espontânea, permitindo a inclusão de mulheres em faixas etárias mais jovens e 

com pequeno intervalo entre os exames, grupo que sabidamente apresenta baixo risco 

para apresentar câncer do colo uterino (Thuler et al, 2007).  

Corroborando tal resultado, os resultados de estudo baseado em dados do 

SISCOLO de 2002 a 2006 mostraram que, embora limitado pelos elevados percentuais 

de “não preenchimento” para essa variável (ao redor de 28%), a maioria expressiva dos 

exames foi realizado em mulheres com citologia anterior (69%), com 81% das mulheres 

referindo ter se submetido ao exame nos últimos três anos. No ano de 2006, observou-se 
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que 43% das mulheres repetiram o exame em um ano (Dias, 2010). Considerando que 

neste ano 8,8% de mulheres fizeram o exame pela primeira vez e que os percentuais de 

positividade e de amostras insatisfatórias foram, respectivamente, 2,9 e 1,1%, conclui-se 

que o percentual de repetição em um ano é elevado e superior ao número de situações 

que justificariam novo exame neste prazo.  

Estudo realizado em Amparo, SP acompanhou mulheres inscritas no Programa 

Saúde da Família no período 2001 a 2007 e observou-se que, nessa população, o 

rastreamento permaneceu ocorrendo de forma predominantemente oportunística, com 

leve tendência para maior adequação às normas do Ministério da Saúde no final do 

período. Ao longo do período foram realizados aproximadamente 36.000 exames e 

destes, 23.000 não foram de acordo com as normas (60%), e poderiam ser considerados 

exames em excesso (Vale, 2010). Se de um lado, a população inscrita no PSF inclui, em 

geral, maior proporção de mulheres com mais baixa renda do que a população em geral, 

que tem apresentado em outros estudos uma proporção menor de realização dos exames 

pelo SUS e não conta com participação importante do setor privado, por outro, a 

inscrição no PSF pode estar levando a uma realização maior dos exames, dado que 

realizar o Papanicoloau representa um atrativo para ir aos serviços de saúde para as 

mulheres. 

A repetição desnecessária acarreta um alcance menor das ações de rastreamento, 

evidenciando a existência de um mesmo grupo de mulheres fazendo exames além do 

recomendado (Dias et al, 2010). Isso indica a necessidade de promover estratégias para 

a captação de mulheres que nunca se submeteram ao rastreamento, ao mesmo tempo em 

que se busca a adequação às normas. 

A presença de grupos populacionais de mulheres de maior risco para câncer 

cervical com acesso inadequado aos exames e grupos de mulheres de menor risco 

realizando exames em excesso tem sido observada de forma recorrente em programas 

de rastreamento em países da América Latina e Caribe, e está relacionada ao impacto 

menor que o esperado, face aos investimentos no rastreamento, sobre a incidência e 

mortalidade do câncer de colo de útero (Murillo, 2008; Choconta-Piraquive, 2010). 

Entre as mulheres de menor risco podem ser incluídas aquelas que foram 

submetidas à histerectomia por razões benignas, nas quais observa-se menos de um 

exame citopatológico alterado por mil exames realizados (USA/NCI, 2011). Esse grupo 

com risco extremamente baixo representa, entretanto, um número não desprezível de 

mulheres ainda submetendo-se a exames citopatológicos de rotina. 
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 A literatura internacional apresenta resultados indicando que muitas das 

mulheres histerectomizadas continuaram realizando exame citopatológico, ao considerá-

lo como parte da rotina de consulta ginecológica. Nos Estados Unidos, no período 1992-

1997, foi estimado que 21% das mulheres havia sido histerectomizadas e dessas, no 

momento do inquérito, 78% haviam feito exame citopatológico recente, sendo que nas 

mulheres não histerectomizadas essa proporção foi de 82% (Saraiya, 2001). Na década 

seguinte, a prevalência de histerectomias nesse país reduziu-se para aproximadamente 

14%, tendência observada na maioria dos países, com uma incidência média anual de 

aproximadamente 5% (Whiteman, 2008; Merrill, 2008), mas não existem indicações 

que o comportamento em relação à realização do Papanicoloau nas mulheres 

submetidas à histerectomia tenha se modificado, o que indica muitos exames 

desnecessários.  

A PNAD Saúde de 2008, pela primeira vez, incluiu perguntas relativas à 

realização de cirurgia de retirada do útero para as mulheres de 25 anos ou mais de idade. 

Do total de aproximadamente 58 milhões de mulheres, 7,4% responderam terem sido 

submetidas à cirurgia em algum período anterior ao inquérito, correspondendo a 4,3 

milhões de mulheres. Em termos regionais, a Região Centro-Oeste apresentou 

proporção maior de mulheres histerectomizadas, 8,3%, e o Norte, a menor, 6,4%. A 

maioria das mulheres que fizeram a cirurgia (93,5%) tinham idade igual ou superior a 

40 anos. É possível observar relação entre o percentual de mulheres histerectomizadas e 

a escolaridade, com proporções menores nos grupos extremos. Não existem 

informações disponíveis ainda sobre a realização do exame citopatológico entre as 

mulheres histerctomizadas no Brasil, mas é possível supor que muitas o continuem 

realizando, contribuindo para a menor que a desejada eficiência e efetividade do 

Programa de Controle do Câncer de Colo de Útero. 
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5. Estimativas dos custos diretos e indiretos dos programas de rastreamento e do 

tratamento do câncer de colo de útero no Brasil e do custo total estimado da 

introdução da vacina contra infecção pelo HPV no Programa Nacional de 

Imunizações 

Alexander Itria  

Hillegonda Maria Dutilh Novaes 

 

Nas avaliações econômicas em saúde, a análise de custos exerce papel 

fundamental para compor a metodologia e o modelo de discussão e representa um 

aspecto necessário e imprescindível, sempre desafiador. A ausência ou limitação de 

estudos e dados referentes aos custos de utilização de tecnologias e serviços em 

sistemas de saúde e pela população e o expectativa de um detalhamento do custeio para 

além do possível nas avaliações, acarreta estimativas sempre sujeitas a questionamentos, 

apesar dos guidelines metodológicos existentes.  

Os custos da prevenção, tratamento e reabilitação de doenças têm sido 

classificados como diretos e indiretos. A maior parte dos custos diretos são os 

relacionados aos gastos com a doença pelos sistemas de saúde, mas são também 

estimados os gastos diretos com transporte pelos indivíduos ou responsáveis pelos 

deslocamentos. Os gastos indiretos são aqueles relacionados com as perdas financeiras 

dos indivíduos afetados pela doença (doentes, familiares, cuidadores), com gastos 

financeiros adicionais e perdas de produtividade relacionadas às doenças ou morte 

(Gold, 1996).  

As estimativas de custos implicam três etapas: identificação dos custos 

relevantes à avaliação, mensuração dos recursos utilizados e valoração dos recursos e 

devem seguir uma seqüência estruturada (Drummond, 1997, Lipscomb, 2009): 

a) Explicitar os objetivos das estimativas de custos: descrição de gastos na 

análise de políticas e programas de saúde, estudos de avaliação econômica (análise de 

minimiza cão de custos, custo-efetividade, custo-utilidade e custo-benefício), avaliação 

de impacto orçamentário etc;  

b) Definição do propósito ou escopo da inclusão de custos: devem ser 

informados e justificados os tipos de custos a serem incluídos;  
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c)Identificação dos recursos a serem usados e seus custos econômicos: a 

análise deve determinar quais recursos, trabalho, capital, suprimentos, serão atribuídos 

as doenças; 

d)Demonstrar a análise de custo realizada de maneira clara e acurada, não 

somente o resultado final, mas os dados e métodos assumidos. 

As estimativas para programas de vacinação apresentam desafios próprios, e 

foram elaboradas diretrizes específicas para avaliações econômicas de programas de 

imunização (WHO, 2008). Alguns trabalhos discutem que a avaliação econômica 

tradicional em saúde pode não refletir adequadamente a relevância das vacinas (Bos et 

al, 2004; Drummond et al, 2007). Uma das explicações seria que o desconto correto 

difere nas intervenções preventivas. O principal efeito de intervenções preventivas é a 

redução de risco de contrair uma certa doença durante um período de exposição. A 

redução de risco, como no caso de vacinação, nem sempre coincide com o momento no 

qual o impacto nos anos de vida ganhos ocorre. Os efeitos tradicionais de saúde (anos 

de vida ganhos, QALYs ou vida salvas) são medidas indiretas e parciais dos efeitos de 

intervenções preventivas. Argumenta-se que os benefícios da vacinação deveriam ser 

incluídos já no momento em que a redução de risco ocorre e não mais tardiamente no 

período de exposição ao risco, no entanto, essa discussão não resultou ainda em 

propostas metodológicas aplicáveis aos estudos.  

As estimativas de custos podem ser feitas utilizando diferentes metodologias e 

podem ser classificadas em bottom-up, top-down e mista. Metodologias Bottom-up ou 

Microcosting são melhor opção de valoração para serviços mais complexos e quando 

recursos humanos têm peso maior, e têm sido utilizadas quando a avaliação econômica 

está associada a ensaios ou estudos clínicos de medicamentos. Quando tecnologias 

(medicamentos, equipamentos etc) são o componente mais importante no uso dos 

recursos e o estudo tem perspectiva populacional metodologias top-down ou gross-

costing podem representar uma boa aproximação (Mogyorosy et al, 2005). 

As estimativas por microcosting podem se basear em métodos observacionais 

(questionários, entrevistas, classificação contábil etc) e métodos baseados em consultas 

a especialistas, com coleta de dados primários (Goldhaber-Fiebert, 2006). O gross-

costing pode ser feito a partir de revisão de literatura, bancos de dados administrativos e 

inquéritos populacionais etc, com utilização essencialmente de dados secundários, 

quando então representam gastos, não custos. Qualquer que seja a metodologia 
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utilizada, as estimativas de custos não têm como ultrapassar as grandes dificuldades 

existentes para a apropriação consistente do custo real das tecnologias, enquanto parte 

dos serviços prestados nos sistemas de saúde e da vida cotidiana das pessoas e da 

sociedade, serão sempre cálculos parciais e sujeitos a muitas incertezas (Itria, 2012). As 

metodologias de microcosting permitem a inclusão de maior número e detalhamento 

dos fatores que afetam os custos porém, ao se referirem a serviços específicos, 

apresentam limitações no seu potencial de comparabilidade e de generalização para uma 

perspectiva nacional. As metodologias de gross-costing em geral subestimam os custos 

ao se basearam em dados de gastos gerais que nem sempre incluem outras fontes de 

recursos e formas de remuneração dos serviços, mas permitem comparações e a adoção 

mais coerente de perspectivas nacionais. 

Custos Diretos da atenção à saúde 

Os custos diretos se subdividem em custos no cuidado da doença e custos de 

transporte. Os primeiros são também chamados na literatura de custos médicos diretos. 

Os custos no cuidado da doença incluem atividades dos profissionais de saúde, o uso 

das instalações físicas, procedimentos, medicamentos, exames etc. Há também o custo 

de deslocamento até estes locais, os custos de transporte. Quando se faz a estimativa dos 

custos na perspectiva do sistema de saúde, do pagador da atenção realizada, não são 

incluídos os custos de transporte, mas quando se estima os custos diretos da atenção eles 

são incluídos. Os custos do transporte sempre fazem parte das estimativas de custos na 

perspectiva da sociedade. 

Custos Indiretos da atenção à saúde 

Nos custos indiretos procura-se estimar o valor econômico que a sociedade 

perde quando um indivíduo específico tem sua saúde comprometida ou morre por uma 

dada doença, seja por gastos adicionais com os quais ele terá que arcar, seja pela renda 

que ele ou outro deixará de obter.  

O tempo gasto pelo paciente e cuidador (que pode ser remunerado ou não, 

exigindo abordagens próprias) no cuidado à saúde, implicando redução da parcela 

dedicada ao trabalho e lazer e traduzido em valores monetários, faz parte dos custos 

indiretos (Tranmer et al, 2005). As estimativas de custos para a perda de produtividade 

de trabalho têm buscado contemplar não somente a ausência do trabalho como também 

a redução de rendimento no mesmo sem ausência (Brouwer et al, 2002), com desafios 
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metodológicos importantes. A forma mais habitual de valorização da perda de tempo 

ocasionadas por um indivíduo, família ou sociedade no cuidado à saúde é a abordagem 

do capital humano, atribuindo valor ao tempo perdido tomando por referência o salário 

bruto de um indivíduo. Quando os indivíduos são provenientes de áreas urbanas, as 

perdas de produtividade podem ser aproximadas pelas estimativas de rendimentos 

anuais nos setores e mais frequentemente têm sido usadas estimativas tomando por 

referência da Renda Nacional Bruta (RNB) ou PIB per capita para valorar o tempo 

perdido (WHO,2008). 

Custos do Programa de vacinação  

Os custos esperados do programa de imunização a ser implantado dependem 

do preço da vacina e dos custos de uma série de outros fatores em geral difíceis de 

estimar como: logística, rede de frio, administração, desperdício de vacinas etc. Esses 

custos são muito dependentes dos recursos necessários para a nova vacina, e como eles 

se articulam com os recursos humanos e materiais já implantados no Programa de 

Imunizações existente. 

 

Estimativas de custos para o SUS do programa de rastreamento do câncer de colo 

de útero e tratamento do câncer de colo de útero no Brasil 

 

As estimativas de custos estão expressas em reais de 2006, ano de referência 

também para as estimativas de utilização de serviços, e serão corrigidas para valores de 

2008 na análise de custo-efetividade, por ser o ano de referência para as estimativas 

epidemiológicas. Foram consultados o Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA), 

Sistema de Informações Hospitalares (SIH e das Autorizações de Procedimentos de Alta 

Complexidade/APACs do DATASUS e o Banco de Preços em Saúde do Ministério da 

Saúde. Os números dos procedimentos e seus valores unitários foram recuperados na 

Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS.  

O SIH/SUS, SIA/SUS e APAC são sistemas de informação em saúde do Sistema 

DATASUS de natureza administrativa, voltados para controle de provisão e gastos com 

a assistência ambulatorial, hospitalar e dos procedimentos de alto custo do SUS com 

representação nacional e, apesar de suas limitações de abrangência e qualidade, se 

constituem em fontes importantes para estimar as internações hospitalares e 

atendimentos ambulatoriais financiados pelo setor público. 
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Fontes complementares consultadas foram o SISCOLO (Sistema de Informação 

do Câncer do Colo do Útero), o SIAB (sistema de informação da atenção básica) e o 

manual de condutas do INCA/MS, utilizado como referência para a identificação dos 

procedimentos a serem considerados para o custeio do programa de rastreamento e 

tratamento do câncer de colo de útero. 

Para as estimativas dos gastos do sistema público foram consultadas as bases de 

dados do SIA e SIH e APAC/DATASUS) para os dados de 2006, nas quais as 

internações e tratamentos para câncer estão codificados segundo diagnósticos baseados 

na Classificação Internacional de Doenças CID 10, e os procedimentos ambulatoriais 

adotam classificação específica para o Sistema Único de Saúde / SUS.  

Com base em publicações especializadas e manuais de condutas clínicas 

(INCA/MS), foram identificados os procedimentos incluídos nas normas do Programa 

de Controle do Câncer de Colo de Útero para o rastreamento, diagnóstico e tratamento 

de lesões precursoras de câncer de colo de útero - NIC I e NIC II/III- e buscadas na 

tabela de OPM as numerações específicas para o SIA e SIH do DATASUS, bem como 

seus valores unitários (http://dtr.2001.saude.gov.br/sas/gab07/gabnovo07.htm).   

Constituem, no Brasil, conduta recomendada para o rastreamento, a consulta 

médica ou enfermeira (como na atenção básica à saúde) e o exame citopatológico 

cérvico-vaginal (Papanicolaou),. Quando há suspeita de lesão precursora as consultas 

são complementadas com procedimentos diagnósticos adicionais, colposcopia e se 

necessário biópsia do colo uterino. Quando há o diagnóstico de NIC I, são propostos 

algoritmos de seguimento por meio de exame citopatológico e colposcopia. Quando há 

o diagnóstico de NIC II/III são realizados procedimentos de conização do colo do útero 

de diferentes tipos, que incluem a Conização de Alta Freqüência/CAF, Conização 

cirúrgica, Traquelectomia, Amputação Cônica e Histerectomia vaginal (INCA,2000ª, 

INCA 2010).  

Quando há o diagnóstico de câncer são realizados procedimentos cirúrgicos de 

acordo com o seu estadiamento : Histerectomia Wertheim-Meigs, Histerectomia total e 

total ampliada, Histerectomia total por tumor. Além disso, são realizados tratamentos de 

oncologia clínica, com quimioterapia e radioterapia, e procedimentos complementares, 

quando necessários (INCA, 2000b, AMB/ANS, 2010, Petignat, 2007). 

 

http://dtr.2001.saude.gov.br/sas/gab07/gabnovo07.htm
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a) Estimativas de gastos com rastreamento e procedimentos diagnósticos e terapêuticos 

para lesões precursoras de câncer de colo de útero registrados nos sistemas de 

informação DATASUS  

 

No SIA/SUS foram encontrados os valores para os procedimentos controlados e 

remunerados por seu intermédio, e o valor total gasto. Deve ser destacado que para esse 

estudo estamos considerando todas as colposcopias e biópsias de colo uterino como 

parte do Programa de Controle de Câncer de Útero, ao não haver informação de motivo 

de consulta ou hipótese diagnóstica nesse sistema de informações. 

 

Quadro 5.1 -  Quantidades registradas e totais pagos para procedimentos incluídos 
na tabela PM1 e OPM2 do SUS, para rastreamento e diagnóstico de lesões 
precursoras de câncer de colo de útero, DATASUS, em reais de 2006. 

PROCEDIMENTO NIVEL NOM E QUANTIDADE
VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

RASTREAMENTO RASTREAMENTO exame citopatol. cérvico-vaginal 11.701.728 R$ 5,37 R$ 62.838.279,36
DIAGNÓSTICO NIC I e II/III Colposcopia 972.764 R$ 1,69 R$ 1.643.971,16
DIAGNÓSTICO NIC I e II/III biópsia de colo  uterino 124.124 R$ 14,66 R$ 1.819.977,46
TOTAL R$ 66.302.227,98  

Fonte: Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, 2006 e SIA/SUS 2006. 
1. Procedimentos Médicos,  
2 .Órteses, Próteses e Medicamentos 

 

Dados complementares foram obtidos nos sistemas de informação SISCOLO e 

SIAB (Sistema de Informações da Atenção Básica) do DATASUS) para 2006, 

referentes à realização de Papanicolaou, e os números encontrados refletem seus 

condicionantes específicos, mostrando relativa comparabilidade com o valor encontrado 

no SIA/SUS. Considerando-se haver uma subestimação no SISCOLO do registro de 

exames realizados de entre 80-90% (Silva, 2009) os números são bastante semelhantes. 

Além disso, ao distribuir os exames registrados por faixa etária, podem ser comparados 

com a distribuição por faixa etária da informação obtida na PNAD. No entanto, o valor 

referido de mulheres que declaram ter realizado Papa no ano anterior foi de 27.748.921. 

Nesses números devem ser incluídos os valores dos exames realizados pelo setor 

privado, a serem apresentados adiante. 

Quadro 5.2 - Exames Citopatológico Cérvico-Vaginal e Microflora apresentados  
no SISCOLO em 2006 
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FAIXA ETÁRIA QUANTIDADE DE EXAMES
 Ate 11 anos 15.157
 Entre 12 a 14 anos 35847
 Entre 15 a 19 anos 635.025
 Entre 20 a 24 anos 1.250.082
 Entre 25 a 29 anos 1.355.805
 Entre 30 a 34 anos 1.257.354
 Entre 35 a 39 anos 1.157.326
 Entre 40 a 44 anos 1.072.670
 Entre 45 a 49 anos 907.538
 Entre 50 a 54 anos 718.468
 Entre 55 a 59 anos 502.201
 Entre 60 a 64 anos 397.578
 Acima de 64 anos 561.620
Total 9.866.671  
Fonte:  Datasus\SISCOLO,extraído em 2011 

 
 

 O Quadro 3 apresenta a quantidade de atendimentos relacionados a exames 

preventivos registrados no SIAB, e a seu maior interesse está no valor da razão entre 

número de atendimentos por exame realizado, 2,45. 

 

Quadro 5.3 - Quantidade de atendimentos e exames efetuados na atenção básica no 
ano de 2006  
Procedimento Quantidade
Atendimento Preventivo-citologia 7.032.044
Exame Citopatológico 2.868.941  

Fonte: DATASUS / SIAB, 2011. 
 

O SIH-SUS contém informações relativas ao pagamento dos serviços 

hospitalares prestados pelo SUS, através da captação de dados das Autorizações de 

Internação Hospitalar - AIH do DATASUS. Esse sistema dispõe informações sobre 

recursos destinados a cada hospital que integra a rede do SUS, principais causas de 

internações no Brasil, relação dos procedimentos mais frequentes realizados 

mensalmente em cada hospital, município e estado, permitindo também recuperar o 

custo médio dos procedimentos realizados e o tempo médio de permanência dos 

pacientes nos hospitais.  
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Quadro 5.4 -  Quantidades registradas e totais pagos para procedimentos incluídos 
na tabela PM1 e OPM2 do SUS, para procedimentos terapêuticos em lesões 
precursoras de câncer de colo de útero, DATASUS, em reais de 2006. 

PROCEDIM ENTO NIVEL NOME QUANTIDADE
VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL

TERAPÊUTICO NIC II/III CAF 66.870 R$ 18,85 R$ 1.260.499,50
TERAPÊUTICO NIC II/III conização 8.766 R$ 382,86 R$ 3.356.110,38
TERAPÊUTICO NIC II/III histerectomia vaginal1 641 R$ 407,35 R$ 261.108,30
TERAPÊUTICO NIC II/III traquelectomia 2.986 R$ 544,60 R$ 1.626.167,54
TERAPÊUTICO NIC II/III amputação cônica 217 R$ 935,35 R$ 202.970,98
TOTAL R$ 6.706.856,70

Fonte: Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, 2006 e SIH/SUS 2006 1. Procedimentos Médicos, 

2 .Órteses, Próteses e Medicamentos 
b) Estimativas de gastos com procedimentos diagnósticos e terapêuticos para câncer de 

colo de útero registrados nos sistemas de informação do DATASUS 

Para estimar a participação do câncer cervical nos tipos de histerectomias em 

que ele não é a única indicação e nem a mais frequente, ao não haver especificação de 

diagnóstico associado ao procedimento, foi necessário recorrer à literatura e à opinião 

de especialistas (Murta, 2000).  

Foram considerados como procedimentos específicos para câncer de colo de 

útero: histerectomia Wertheim-Meigs, histerectomia total ampliada, histerectomia total 

por tumor. A indicação mais frequente para as histerectomias totais abdominal ou 

vaginal são os leiomiomas, e estimou-se que o câncer de colo de útero seria a indicação 

clínica para a realização de histerectomias totais abdominais em 20% dos casos, um 

valor que pode estar super estimado (Murta, 2000, Whiteman, 2008). Para as 

histerectomias vaginais estima-se que apenas 5% delas sejam indicadas em lesões 

precursoras ou diagnóstico de câncer de colo de útero.  

Quadro 5.5 -  Quantidades registradas e totais pagos para procedimentos incluídos 
na tabela PM1 e OPM2 do SUS, para procedimentos terapêuticos e diagnósticos em 
câncer de colo de útero, em reais de 2006. 

PROCEDIMENTO ESTÁGIO NOME QUANTIDADE 
TOTAL

QUANTIDADE 
PARA USO 

ESPECÍFICO

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR MÉDIA 
DIAS

CIRURGICO/CLINICO Estadiamento/tratamento histerectomia w-m 1.474 1.474 R$ 658,35 R$ 970.410,74 4,6
CIRURGICO/CLINICO Estadiamento/tratamento histerectomia total 60.041 12.008 R$ 507,11 R$ 6.089.363,52 3,2
CIRURGICO/CLINICO Estadiamento/tratamento histerectomia total ampliada 3.231 3.231 R$ 2.629,64 R$ 8.496.378,61 5,8
CIRURGICO/CLINICO Estadiamento/tratamento histerectomia total por tumor 642 642 R$ 948,04 R$ 608.639,64 4
CIRURGICO/CLINICO Alta complex Tratamento Ca internações 28.057 28.057 R$ 653,12 R$ 18.324.702,63 4,4
CIRURGICO/CLINICO Alta complex Tratamento Ca Carcinoma epidermóide 10.223 10.223 R$ 571,50 R$ 5.842.444,50 _
CIRURGICO/CLINICO Alta complex Tratamento Ca diversos - apac 59.480 59.480 R$ 882,65 R$ 52.500.310,69 _
TOTAL 115.115 R$ 92.832.250,33  
Fonte: Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, 2006 , SIH/SUS e APAC, 2006. 
1. Procedimentos Médicos,  
2 .Órteses, Próteses e Medicamentos 
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O monitoramento das linhas de cuidado da alta complexidade no SUS pode ser 

desenvolvido a partir do Sistema de Informação de Procedimentos de Alta 

Complexidade (APAC), integrante do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA). O 

sistema APAC, criado em 1996, tem como principal finalidade registrar a produção, 

cobrança e pagamento desses procedimentos no âmbito do SUS. O APAC/SIA 

diferencia-se dos demais sistemas de informação em saúde pelo grau de detalhamento 

dos registros – dados de interesse clínico-epidemiológico e demográficos –, bem como 

pela forma de identificação do paciente, que inclui a obrigatoriedade do número de 

inscrição no CPF – Cadastro de Pessoas Físicas (MS/GM, 1996). Somente permanecem 

na APAC os procedimentos de alta complexidade com tratamento contínuo. Ex: 

Procedimentos de Oncologia Clínica, Nefrologia, Medicamentos de Dispensação 

Excepcional/Estratégicos, Transplante, Atenção Auditiva e CAPS. 

A diferença de busca entre o SIA e a APAC está na utilização no SIA de código 

de procedimentos, em sua maioria inespecíficos para a doença a ser estudada, e no 

APAC o CID da doença específica. Deve ser destacado que os ressarcimentos nesses 

sistemas são complementares. 

Para identificar na APAC os ressarcimentos/gastos com o câncer de colo do 

útero, foram utilizados os seguintes códigos de CID10 . 

 
Quadro 5.6 – Relação de Neoplasias associadas ao código C53 da CID-10  
CÓDIGO CID-10 NOME
C53 Neoplasia maligna do colo do útero
C53.0 Neoplasia maligna do endocérvix
C53.1 Neoplasia maligna do exocérvix
C53.8 Neoplasia maligna do colo do útero com lesão invasiva
C53.9 Neoplasia maligna do colo do útero, não especificado  

 

Com base nos códigos da CID-10  foram encontrados os dados do DATASUS 

específicos para as APACs correspondentes, as frequencias registradas e o valor 

correspondente pago pelo SUS. 
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Quadro 5.7 – Número de procedimentos e valores pagos por CID para tratamento 
clínico de câncer de colo de útero, APAC/DATASUS, em reais de 2006. 
CID PRINCIPAL QUANTIDADE VALOR TOTAL
C53.0 Endocervix 11.068 6.604.295,62R$     
C53.1 Exocervix 2.342 2.001.303,93R$     
C53.8 Lesao invasiva do colo do útero 4.452 4.438.550,85R$     
C53.9 Colo do útero NE 41.574 39.434.834,37R$   
Total 59.436 52.478.984,77R$    
Fonte: cd da APAC/SUS, 2006. 

 

Ainda no sistema APAC, com base nos mesmos códigos da CID.10, é possível 

obter resultados por grupos de procedimentos principais. Observa-se uma pequena 

diferença nos valores monetários que pode ser atribuída a procedimentos não incluídos 

na tabela anterior.  

 

Quadro 5.8 - Frequências e valores, segundo grupo de procedimentos principais, 
do gasto total em tratamento clínico de câncer de colo de útero, APAC/DATASUS, 
em reais de 2006. 
GRUPO PROCEDIMENTO PRINCIPAL FREQUÊNCIA VALOR TOTAL
13-Radiodiagnóstico 9  R$              486,00 
19-Terapias especializadas (por terapia) 3  R$                51,90 
21-Próteses e órteses 5  R$           1.385,00 
27-Terapia renal substitutiva 26  R$         38.765,19 
28-Radioterapia (por especificação) 29.061  R$  31.410.637,24 
29-Quimioterapia - custo mensal 21.432  R$  19.780.128,48 
31-Ressonância magnética 726  R$       187.333,75 
32-Medicina nuclear - in vivo 1.855  R$       232.350,25 
33-Radiologia intervencionista 19  R$              808,30 
35-Tomografia computadorizada 5.983  R$       816.828,16 
36-Medicamentos 361  R$         31.536,42 
Total 59.480  R$  52.500.310,69  
Fonte: cd da APAC/SUS, 2006. 
 

  

 Somando-se os gastos com o rastreamento e diagnóstico e tratamento de lesões 

precursoras, e os procedimentos cirúrgicos hospitalares e o tratamento do câncer, chega-

se a um valor estimado de gastos do SUS em 2006 diretamente relacionados à 

prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de colo de útero. 
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Tabela 5.9 - Gastos realizados pelo setor público no Programa de Controle de 
Câncer de Colo do Útero, segundo grupos de procedimentos, em reais em 2006. 
PROCEDIMENTO VALOR
RASTREAMENTO R$ 62.838.279,36
DIAGNÓSTICO R$ 3.463.948,62
TERAPÊUTICO R$ 6.706.856,70
CIRÚRGICO/CLÍNICO R$ 92.832.250,33
TOTAL R$ 165.841.335,01  
Fonte: DATASUS 

 

c) Estimativas de consultas realizadas no SUS enquanto parte dos procedimentos de 

rastreamento, diagnósticos e terapêuticos para câncer de colo de útero 

 

 Os pagamentos dos procedimentos incluem a remuneração dos recursos 

humanos (profissionais de saúde) e materiais (equipamentos, materiais, medicamentos 

etc) envolvidos na realização dos mesmos (ainda que considera-se que para muitos 

procedimentos a remuneração não cubra os gastos efetivamente ocorridos). Não estão 

incluídos, no entanto, nesses recursos os gastos com consultas antes e depois dos 

procedimentos, bem como medicamentos que possam ter sido fornecidos pelos serviços. 

Estimar os gastos com medicamentos fornecidos não se mostra possível, mas os 

gastos do SUS com as consultas podem ser estimadas. Há uma remuneração específica 

para a consulta médica especializada de R$ 7,55 segundo a tabela do SUS. Contudo, 

mostra-se muito difícil estimar a remuneração relativa às consultas para o rastreamento 

na atenção primária, realizadas pelos membros das equipes, seja médico, enfermeira e 

eventualmente técnica em enfermagem. Essas atividades estão  incluídas nos recursos 

destinados para as atividades de atenção básica como um todo, federais, estaduais e 

municipais, compostos por cálculos per capita extremamente complexos e para 

diferentes itens (PSF, vigilância em saúde, imunização etc).  

Em 2006 os recursos federais per capita repassados para os municípios para a 

atenção básica eram de R$ 35,00, para o Brasil, com diferenças regionais (Castro, 

2010). Os recursos estaduais e municipais destinados à atenção básica praticamente 

dobravam esse valor (Solla, 2007). Como não existem parâmetros mais específicos para 

estimar a participação das consultas de médicos e enfermeiras na atenção básica, 

estamos propondo adotar o valor de 5% do total do repasse per capita para a atenção 

básica: R$ 3,50 ao ano.  
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Para os procedimentos realizados pelo ginecologista adotaremos o valor da 

consulta médica especializada: R$ 7,55 por consulta 

Quanto ao número de consultas realizadas, antes e depois dos procedimentos, 

estamos propondo adotar o valor médio de 2,0 duas consultas para os procedimentos 

ambulatoriais cirúrgicos para lesões pré-cancerosas e 3,0 três consultas para os 

procedimentos cirúrgicos para câncer.  Sendo assim, obtivemos os seguintes valores:  

 

Tabela 5.10 - Estimativas de gastos do setor público com consultas relacionadas 
aos procedimentos do Programa de Controle de Câncer de colo do útero, em reais 
em 2006 
PROCEDIMENTO NIVEL NOME QUANTIDADE

CONSULTAS 
AO ANO

VALOR 
CONSULTA TOTAL

RASTREAMENTO RASTREAMENTO exame citopatol. cérvico-vaginal 11.701.728 2                   R$ 1,75 R$ 40.956.048,00
DIGNÓSTICO NIC I e II/III Colposcopia 972.764 2                   R$ 7,55 R$ 14.688.736,40
DIGNÓSTICO NIC I e II/III biópsia de colo uterino 124.124 2                   R$ 7,55 R$ 1.874.272,40
TERAPÊUTICO NIC II/III CAF 66.870 2                   R$ 7,55 R$ 1.009.737,00
TERAPÊUTICO NIC II/III conização 8.766 2                   R$ 7,55 R$ 132.366,60
TERAPÊUTICO NIC II/III histerectomia vaginal 641 2                   R$ 7,55 R$ 9.679,10
TERAPÊUTICO NIC II/III traquelectomia 2.986 2                   R$ 7,55 R$ 45.088,60
TERAPÊUTICO NIC II/III amputação cônica 217 2                   R$ 7,55 R$ 3.276,70
CIRURGICO/CLINICO Estadiamento/tratamento histerectomia w-m 1.474 3                   R$ 7,55 R$ 33.386,10
CIRURGICO/CLINICO Estadiamento/tratamento histerectomia total 12.008 3                   R$ 7,55 R$ 271.981,20
CIRURGICO/CLINICO Estadiamento/tratamento histerectomia total ampliada 3.231 3                   R$ 7,55 R$ 73.182,15
CIRURGICO/CLINICO Estadiamento/tratamento histerectomia total por tumor 642 3                   R$ 7,55 R$ 14.541,30
CIRURGICO/CLINICO Alta complex Tratamento Ca internações 28.057 3                   R$ 7,55 R$ 635.491,05
CIRURGICO/CLINICO Alta complex Tratamento Ca Carcinoma epidermóide 10.223 3                   R$ 7,55 R$ 231.550,95
CIRURGICO/CLINICO Alta complex Tratamento Ca diversos - apac 59.480 3                   R$ 7,55 R$ 1.347.222,00
TOTAL R$ 61.326.559,55  
 
Tabela 5.11 - Estimativas de gastos totais diretos do setor público no Programa de 
Controle de Câncer de Colo do Útero, segundo grupos de procedimentos, em reais 
em 2006 
PROCEDIMENTO VALOR CONSULTA TOTAL DO GASTO SUS
RASTREAMENTO R$ 62.838.279,36 R$ 40.956.048,00 R$ 103.794.327,36
DIAGNÓSTICO R$ 3.463.948,62 R$ 16.563.008,80 R$ 20.026.957,42
TERAPÊUTICO R$ 6.706.856,70 R$ 1.200.148,00 R$ 7.907.004,70
CIRÚRGICO/CLÍNICO R$ 92.832.250,33 R$ 2.607.354,75 R$ 95.439.605,08
TOTAL R$ 165.841.335,01 R$ 61.326.559,55 R$ 227.167.894,56  
Com base na metodologia adotada para desenvolver essas estimativas, verificamos 

que o gasto total estimado do SUS 2006 com os todos o procedimentos são de R$  

R$227.167.895, 56 
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Estimativas de custos para o setor privado do programa de rastreamento do 

câncer de colo de útero e tratamento do câncer de colo de útero no Brasil 

 

Para as estimativas dos gastos do sistema privado, foi utilizada a tabela AMB 

(CBHPM: Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos) e quando 

possível a TUNEP (Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos), tabela 

definida pela Agência Nacional de Saúde/ANS para fins de ressarcimento (ao SUS) dos 

atendimentos prestados por instituições públicas ou privadas, integrantes do Sistema 

Único de Saúde / SUS, aos beneficiários de planos privados de assistência à saúde, que 

apresenta valores por procedimentos.  

A estimativa para a participação do setor privado na assistência à saúde baseou-

se nos resultados obtidos na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios [IBGE, 

2008], sendo de 25,9 % para o setor privado e 74,1% para o setor público.  

Neste estudo, especificamente para os procedimentos relativos a consulta e o 

rastreamento, utilizaremos a participação de 35,8% para o setor privado (64,2% o 

público), levando em consideração os resultados encontrados na PNAD 2008 para esse 

procedimento, enquanto que para o tratamento das lesões pré-cancerosas e câncer de 

colo de útero será utilizado a taxa de 25,9 % para o setor privado e 74,1% para o setor 

público, que são os números apresentados na PNAD para procedimentos preventivos e 

gerais e tratamentos oncológicos (Porto, 2010). 

Com base na participação estimada do setor privado foram feitos cálculos, 

tomando por referência as informações do SIA/SUS, SIH/SUS e APAC do setor público 

para as estimativas da freqüência dos procedimentos, valorados segundo os valores da 

tabela de preços da AMB para o custo, estimando-se dessa forma os valores gastos por 

esse setor. 

Quadro 5.12 - Estimativas de gastos para o setor privado, com base em estimativas 
de quantidades realizadas em rastreamento e procedimentos diagnósticos para 
controle do câncer de colo de útero, reais de 2006 

PROCEDIMENTO NIVEL NOME QUANTIDADE
VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

RASTREAMENTO RASTREAMENTO exame citopatol. cérvico-vaginal 6.552.968 R$ 33,60 R$ 220.179.714,05
DIAGNÓSTICO NIC I e II/III Colposcopia 340.467 R$ 45,10 R$ 15.355.079,74
DIAGNÓSTICO NIC I e II/III biópsia de colo uterino 43.443 R$ 36,96 R$ 1.605.668,06
TOTAL 6.936.878 R$ 237.140.461,85  
Fonte: Estimativas baseadas nos valores unitários da tabela da AMB, participação segundo a 
PNAD/IBGE e quantidades informadas pelo SIA/Datasus 
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Quadro 5.13 - Estimativas de gastos para o setor privado, com base em estimativas 
de quantidades realizadas em procedimentos terapêuticos para lesões precursoras 
de câncer de colo de útero, reais de 2006 

 
PROCEDIMENTO NIVEL NOME QUANTIDADE

VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

TERAPÊUTICO NIC II/III CAF 23.405 R$ 193,60 R$ 4.531.111,20
TERAPÊUTICO NIC II/III conização 3.068 R$ 816,33 R$ 2.504.582,07
TERAPÊUTICO NIC II/III histerectomia vaginal1 224 R$ 1.518,50 R$ 340.755,20
TERAPÊUTICO NIC II/III traquelectomia 1.045 R$ 1.002,56 R$ 1.047.775,46
TERAPÊUTICO NIC II/III amputação cônica 76 R$ 1.378,05 R$ 104.662,90
TOTAL 27.818 R$ 8.528.886,82  
Fonte: Estimativa baseadas nos valores unitários da tabela da AMB, participação segundo a PNAD/IBGE 
e quantidades informadas pelo SIA/Datasus 
 

Quadro 5.14 - Estimativas de gastos para o setor privado, com base em estimativas 
de quantidades realizadas em procedimentos cirúrgicos e clínicos para tratamento 
de câncer de colo de útero, em reais de 2006 

PROCEDIMENTO ESTÁGIO NOME QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO VALOR

CIRÚRGICO/CLÍNICO Estadiamento/tratamento histerectomia w-m 516 R$ 1.738,48 R$ 896.881,83
CIRÚRGICO/CLÍNICO Estadiamento/tratamento histerectomia total 4.203 R$ 1.591,47 R$ 6.688.741,52
CIRÚRGICO/CLÍNICO Estadiamento/tratamento histerectomia total ampliada 1.131 R$ 4.517,68 R$ 5.108.818,43
CIRÚRGICO/CLÍNICO Estadiamento/tratamento histerectomia total por tumor 225 R$ 4.725,02 R$ 1.061.711,99
CIRÚRGICO/CLÍNICO Alta complex Tratamento Ca internações 9.820 R$ 1.057,07 R$ 10.380.427,40
CIRÚRGICO/CLÍNICO Alta complex Tratamento Ca Carcinoma epidermóide 3.578 R$ 1.057,07 R$ 3.782.249,31
CIRÚRGICO/CLÍNICO Alta complex Tratamento Ca diversos - apac 20.789 R$ 1.057,07 R$ 21.975.428,23
TOTAL 40.261 R$ 49.894.258,72  
Fonte: Estimativas baseadas nos valores unitários da tabela da TUNEP, participação segundo a 
PNAD/IBGE e quantidades informadas pelo SIH/Datasus 
 

 Para as estimativas dos custos do tratamento oncológico ambulatorial (quimio e 

radioterapia) do câncer de colo de útero não foram encontradas informações para os 

custos/gastos no setor privado. Dessa forma, como estimativa inicial, adotou-se como 

referência o mesmo valor da internação por câncer, e considerando a participação de 

26,9% no número. Considera-se que a remuneração média desse tratamento pelo SUS 

(R$882,65), que obedece a protocolos específicos, não é tão distante do custo real 

quanto para outros procedimentos, o que faz com que o valor adotado para o setor 

privado (R$1.057,07) possa ser aceitável. No entanto, se houver diferença nos 

protocolos adotados pelo setor privado, esses custos podem ser muito diferentes, mais 

elevados. 

 Para as consultas no setor privado foram adotados os mesmos parâmetros do 

setor público, modificando-se apenas o valor da consulta, que segundo a tabela da AMB 

era de R$44,00 para 2006. 
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Quadro 5.15 - Estimativas de gastos do setor privado com consultas relacionadas 
aos procedimentos do Programa de Controle de Câncer de colo do útero, em reais 
em 2006 
  
PROCEDIMENTO NIVEL NOME QUANTIDADE

CONSULTAS 
AO ANO

VALOR 
CONSULTA TOTAL

RASTREAMENTO RASTREAMENTO exame citopatol. cérvico-vaginal 6.552.968 2                   R$ 44,00 R$ 576.661.155,84
DIAGNÓSTICO NIC I e II/III Colposcopia 544.748 2                   R$ 44,00 R$ 47.937.809,92
DIAGNÓSTICO NIC I e II/III biópsia de colo uterino 69.509 2                   R$ 44,00 R$ 6.116.830,72
TERAPÊUTICO NIC II/III CAF 37.447 2                   R$ 44,00 R$ 3.295.353,60
TERAPÊUTICO NIC II/III conização 4.909 2                   R$ 44,00 R$ 431.988,48
TERAPÊUTICO NIC II/III histerectomia vaginal 359 2                   R$ 44,00 R$ 31.588,48
TERAPÊUTICO NIC II/III traquelectomia 1.672 2                   R$ 44,00 R$ 147.150,08
TERAPÊUTICO NIC II/III amputação cônica 122 2                   R$ 44,00 R$ 10.693,76
CIRÚRGICO/CLÍNICO Estadiamento/tratamento histerectomia w-m 825 3                   R$ 44,00 R$ 108.958,08
CIRÚRGICO/CLÍNICO Estadiamento/tratamento histerectomia total 6.724 3                   R$ 44,00 R$ 887.631,36
CIRÚRGICO/CLÍNICO Estadiamento/tratamento histerectomia total ampliada 1.809 3                   R$ 44,00 R$ 238.835,52
CIRÚRGICO/CLÍNICO Estadiamento/tratamento histerectomia total por tumor 360 3                   R$ 44,00 R$ 47.456,64
CIRÚRGICO/CLÍNICO Alta complex Tratamento Ca internações 15.712 3                   R$ 44,00 R$ 2.073.973,44
CIRÚRGICO/CLÍNICO Alta complex Tratamento Ca Carcinoma epidermóide 5.725 3                   R$ 44,00 R$ 755.684,16
CIRÚRGICO/CLÍNICO Alta complex Tratamento Ca diversos - apac 33.309 3                   R$ 44,00 R$ 4.396.761,60
TOTAL R$ 643.141.871,68  
 
 

Quadro 5.16 - Estimativas de gastos totais diretos do setor privado no Programa 
de Controle de Câncer de Colo do Útero, segundo grupos de procedimentos, em 
reais em 2006 
PROCEDIMENTO VALOR CONSULTA TOTAL DO GASTO SETOR PRIVADO
RASTREAMENTO R$ 220.179.714,05 R$ 576.661.155,84 R$ 796.840.869,89
DIAGNÓSTICO R$ 16.960.747,80 R$ 54.054.640,64 R$ 71.015.388,44
TERAPÊUTICO R$ 8.528.886,82 R$ 3.916.774,40 R$ 12.445.661,22
CIRÚRGICO/CLÍNICO R$ 49.894.258,72 R$ 8.509.300,80 R$ 58.403.559,52
TOTAL R$ 295.563.607,39 R$ 643.141.871,68 R$ 938.705.479,07  
 

Com base na metodologia adotada para desenvolver essas estimativas, verificamos 

que o gasto total estimado para o setor privado em 2006 foi de R$ R$ 

938.705.479,07. Somando-se as estimativas para o setor público e para o setor 

privado chegamos ao valor estimado de gastos diretos do sistema de saúde com o 

câncer de colo de útero de R$ 1.165.873.373,63. Nos Estados Unidos esse custo foi 

estimado em torno de US$ 7 bilhões (Chesson, 2012) 

 

Custos indiretos: Estimativas de gastos das famílias e da perda de produtividade 

 
Custos de transporte  

 

Os gastos com transportes são incluídos no custo do tratamento somente quando 

a análise foi é feita na perspectiva da sociedade.  
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Os custos com transporte foram estimados com base no valor da tarifa média de 

transporte público para capitais brasileiras (Associação Nacional das Empresas de 

Transportes Urbanos – NTU). O custo com transporte no tratamento ambulatorial levou 

em consideração o número médio de consultas. No tratamento hospitalar de pacientes 

foram assumidas 4 viagens, incluindo o cuidador na internação e na alta, acompanhando 

o paciente.  

Os gastos com transportes foram estimados no valor de R$1,89, dados de 2006. 

Considerou-se 2 viagens (1 ida e 1 volta) para cada procedimento ambulatorial e 

hospitalar, sendo o valor de R$ 3,78 multiplicado pela frequência apresentada no setor 

público e no setor privado. 

Quadro 5.16 - Estimativas de gastos em transporte nos setores público e privado 
em procedimentos e consultas, em reais de 2006 

PROCEDIMENTO
TRANSPORTE 

(R$3,78)
TRANSPORTE NA 

CONSULTA TOTAL
TRANSPORTE 

(R$3,78)
TRANSPORTE  NA 

CONSULTA TOTAL

RASTREAMENTO R$ 44.232.531,84 R$ 88.465.063,68 R$ 132.697.595,52 R$ 24.770.217,83 R$ 49.540.435,66 R$ 74.310.653,49
DIGNÓSTICO R$ 4.146.236,64 R$ 8.292.473,28 R$ 12.438.709,92 R$ 2.321.892,52 R$ 4.643.785,04 R$ 6.965.677,56
TERAPÊUTICO R$ 300.434,40 R$ 600.868,80 R$ 901.303,20 R$ 168.243,26 R$ 336.486,53 R$ 504.729,79
CIRURGICO/CLINICO R$ 435.134,70 R$ 1.305.404,10 R$ 1.740.538,80 R$ 243.675,43 R$ 731.026,30 R$ 974.701,73
TOTAL POR SETOR R$ 147.778.147,44 R$ 82.755.762,57
TOTAL R$ 230.533.910,01

SETOR PÚBLICO SETOR PRIVADO

 
 
 
  O valor total estimado para o transporte no setor público e privado foi de R$ 

230.533.910,01. As estimativas de custos de transporte estão subestimadas. Não foram 

incluídos os gastos no transporte durante o tratamento oncológico, em que 59.436 

mulheres no setor público e um número estimado de 20.802 mulheres no setor privado 

(supondo um tratamento para cada mulher no ano) foram submetidas a múltiplos 

procedimentos terapêuticos, que implicam gastos especialmente significativos no 

transporte, das pacientes e, com frequência, de acompanhantes. A incerteza desses 

valores deve ser considerada na análise de sensibilidade. 

 

Custos indiretos  

 

Custos indiretos são os custos decorrentes de perda de produtividade, expressos 

monetariamente pelos dias de trabalho perdidos pelo paciente e cuidador. Os custos 

indiretos devem ser incluídos quando a análise está sendo feita da perspectiva da 

sociedade. Nesse estudo eles representam o tempo de trabalho perdido com o tratamento 

da doença com desfechos de recuperação para sobrevida em 5 anos ou morte.  
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Faixa etária Homens Mulheres Total

15-44ª 750,11 526,02 655,98
45-64ª 1184,32 595,08 935,78
+65ª 730,47 231,75 558,15

Para o cálculo dos custos indiretos foi adotado o Método de Capital Humano. Os 

dados usados para o Brasil foram extraídos dos microdados da PNAD 2006. 

Considerou-se para renda média a variável renda mensal de todos os trabalhos (V4719) 

ponderada pela proporção de economicamente ativos (PEA) (V4713), ambas as 

variáveis abertas por gênero e idade. (Tabela 6) 

Tabela 5.1 - Renda mensal de todos os trabalhos, Brasil, em reais de 2006 

Fonte: PNAD. Tabulação própria. 2006. 

Para as estimativas de perda de produtividade nos procedimentos hospitalares no 

setor público e privado a metodologia do cálculo foi: com base na frequência 

apresentada no SIH, foram multiplicados pela média de dias perdidos e multiplicados 

por R$23,91, que se refere ao valor médio do trabalho. 

Para o tratamento hospitalar, os dias de afastamento foram obtidos a partir das 

médias de permanência de AIH de 2006 para os CIDs da doença. Os respectivos dias de 

absenteísmo para cada faixa etária foram multiplicados pela renda diária de R$23,91. 

Indivíduos acima de 65 anos foram tidos como aposentados e fora do mercado de 

trabalho 

Para os procedimentos ambulatoriais foi adotada a seguinte metodologia: com 

base na frequência dos procedimentos no SIA para o setor público e estimativas para o 

setor privado e considerando apenas 1 dia perdido da mulher por procedimento 

ambulatorial, os valores foram multiplicados por R$23,91, como valor médio de um dia 

de trabalho. 

A renda mensal usada foi a das mulheres acima de 15 anos e sua respectiva 

participação no mercado de trabalho. A renda mensal foi convertida em renda diária, 

dividindo-se a renda mensal por 22 (dias úteis).O deflacionamento da renda foi feito 

pelo INPC do IBGE. O valor estimado para renda diária, para a população acima de 15 

nos foi de R$23,91. 
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Quadro 5.17 - Estimativas de perda de produtividade das mulheres atendidas no sistema público e privado, segundo estimativas de 
freqüência e dias perdidos, multiplicados pela renda média diária estimada em reais, 2006 

PROCEDIMENTO NIVEL NOME DIAS 
PERDIDOS 

QUANTIDADE 
PROCEDIM 

PERDA DIA 
(R$23,91) 

PERDA DIA NA 
CONSULTA 

QUANTIDADE  
PROCEDIM 

PERDA DIA 
(R$23,91) 

PERDA DIA NA 
CONSULTA 

RASTREAMENTO      RASTREAMENTO exm citopatol. cérvico-vaginal 1 11.701.728 R$ 279.788.316,48 R$ 559.576.632,96 6.552.968 R$ 156.681.457,23 R$ 313.362.914,4

DIGNÓSTICO NIC I e II/III Colposcopia 1 972.764 R$ 23.258.787,24 R$ 46.517.574,48 544.748 R$ 13.024.920,85 R$ 26.049.841,71

DIGNÓSTICO NIC I e II/III Biópsia de colo uterino 1 124.124 R$ 2.967.804,84 R$ 5.935.609,68 69.509 R$ 1.661.970,71 R$ 3.323.941,42 

TERAPÊUTICO NIC II/III CAF 1 66.870 R$ 1.598.861,70 R$ 3.197.723,40 37.447 R$ 895.362,55 R$ 1.790.725,10 

TERAPÊUTICO        NIC II/III Conização 1,6 8.766 R$ 335.352,10 R$ 419.190,12 4.909 R$ 187.797,17 R$ 234.746,47

TERAPÊUTICO NIC II/III histerectomia vaginal 3,4 641 R$ 52.109,45 R$ 30.652,62 359 R$ 29.181,29 R$ 17.165,47 

TERAPÊUTICO NIC II/III Traquelectomia 1,9 2.986 R$ 135.650,99 R$ 142.790,52 1.672 R$ 75.964,56 R$ 79.962,69 

TERAPÊUTICO NIC II/III amputação cônica 2,7 217 R$ 14.008,87 R$ 10.376,94 122 R$ 7.844,97 R$ 5.811,09 

CIRURGICO/CLINICO Estadiamento/tratamento histerectomia w-m 4,6 1.474 R$ 162.119,36 R$ 105.730,02 825 R$ 90.786,84 R$ 59.208,81 

CIRURGICO/CLINICO Estadiamento/tratamento histerectomia total 3,2 12.008 R$ 918.756,10 R$ 861.333,84 6.724 R$ 514.503,41 R$ 482.346,95 

CIRURGICO/CLINICO Estadiamento/tratamento histerectomia total ampliada 5,8 3.231 R$ 448.068,62 R$ 231.759,63 1.809 R$ 250.918,43  R$ 129.785,39

CIRURGICO/CLINICO Estadiamento/tratamento histerectomia total por tumor 4 642 R$ 61.400,88 R$ 46.050,66 360 R$ 34.384,49 R$ 25.788,37 

CIRURGICO/CLINICO Alta complex Tratamento Ca Internações 4,4 28.057 R$ 2.951.708,63 R$ 2.012.528,61 15.712 R$ 1.652.956,83 R$ 1.127.016,02 

CIRURGICO/CLINICO Alta complex Tratamento Ca Carcinoma epidermóide 1 10.223 R$ 244.431,93 R$ 733.295,79 5.725 R$ 136.881,88 R$ 410.645,64 

CIRURGICO/CLINICO Alta complex Tratamento Ca diversos – apac 1 59.480 R$ 1.422.166,80 R$ 4.266.500,40 33.309 R$ 796.413,41 R$ 2.389.240,22 

SUBTOTAL       12.993.211 R$ 314.359.543,99 R$ 624.087.749,67 7.276.198 R$ 176.041.344,63 R$ 349.489.139,8

TOTAL                 R$ 1.463.977.778
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Quadro 5.18 - Estimativas de perda de produtividade totais, no setor público e 
privado, em reais 2006.  

PROCEDIMENTO
PERDA NO  

PROCEDIMENTO
PERDA NA 
CONSULTA TOTAL

PERDA NO 
PROCEDIMENTO

PERDA NA 
CONSULTA TOTAL

RASTREAMENTO R$ 279.788.316,48 R$ 559.576.632,96 R$ 839.364.949,44 R$ 156.681.457,23 R$ 313.362.914,46 R$ 470.044.371,69
DIGNÓSTICO R$ 26.226.592,08 R$ 52.453.184,16 R$ 78.679.776,24 R$ 14.686.891,56 R$ 29.373.783,13 R$ 44.060.674,69
TERAPÊUTICO R$ 2.135.983,11 R$ 3.800.733,60 R$ 5.936.716,71 R$ 1.196.150,54 R$ 2.128.410,82 R$ 3.324.561,36
CIRURGICO/CLINICO R$ 6.208.652,32 R$ 8.257.198,95 R$ 14.465.851,27 R$ 3.476.845,30 R$ 4.624.031,41 R$ 8.100.876,71
TOTAL POR SETOR R$ 938.447.293,66 R$ 525.530.484,45
TOTAL R$ 1.463.977.778,11

SETOR PÚBLICO SETOR PRIVADO

 
 

As estimativas para perda de produtividade nos procedimentos hospitalares no 

setor privado apresentam elevado nível de incerteza, podem ser diferentes daqueles 

observados no setor público. Também não estão contempladas as perdas de 

produtividade, para além dos dias perdidos, durante os tratamentos oncológicos. 

Existem estudos que indicam que a perda de qualidade de vida e de produtividade 

ocorre durante o tratamento, havendo recuperação dos níveis anteriores quando eles 

cessam, a não ser para os casos com prognóstico ruim. 

 

Estimativas de custos totais para o setor público e privado com o Programa de 

Controle do Câncer do Colo de Útero, em 2006 e com correção pelo INPC para 

2008. 

 

Quadro 5.19 - Gastos totais diretos e indiretos estimados com o Programa de 
Controle do Câncer de Colo de Útero, para o setor público e privado, em 2006 

PROCEDIMENTO DIRETOS INDIRETOS TOTAL SUS DIRETOS INDIRETOS
RASTREAMENTO R$ 103.794.327 R$ 972.062.545 R$ 1.075.856.872 R$ 796.840.870 R$ 544.355.025
DIAGNÓSTICO R$ 20.026.957 R$ 91.118.486 R$ 111.145.444 R$ 71.015.388 R$ 51.026.352
TERAPÊUTICO R$ 7.907.005 R$ 6.838.020 R$ 14.745.025 R$ 12.445.661 R$ 3.829.291
CIRÚRGICO/CLÍNICO R$ 95.439.605 R$ 16.206.390 R$ 111.645.995 R$ 58.403.560 R$ 9.075.578
TOTAL R$ 227.167.895 R$ 1.086.225.441 R$ 1.313.393.336 R$ 938.705.479 R$ 608.286.247

SETOR PÚBLICO SETOR PRIVADO

 
Quadro 5.20 - Gastos totais estimados, diretos e indiretos, com o Programa de 
Controle do Câncer de Colo de Útero, para o setor público e privado, corrigidos 
pelo INPC, em reais de 2008   
INPC SETOR PÚBLICO   SETOR PRIVADO   

PROCEDIMENTO DIRETOS INDIRETOS TOTAL SUS DIRETOS INDIRETOS TOTAL PRIVADO

RASTREAMENTO R$ 115.875.987 R$ 1.085.210.625 R$ 1.201.086.612 R$ 889.593.147 R$ 607.717.950 R$ 1.497.311.097 

DIAGNÓSTICO R$ 22.358.095 R$ 101.724.678 R$ 124.082.773 R$ 79.281.580 R$ 56.965.820 R$ 136.247.399 

TERAPÊUTICO R$ 8.827.380 R$ 7.633.965 R$ 16.461.345 R$ 13.894.336 R$ 4.275.021 R$ 18.169.357 

CIRÚRGICO/CLÍNICO R$ 106.548.775 R$ 18.092.814 R$ 124.641.589 R$ 65.201.734 R$ 10.131.976 R$ 75.333.710 

TOTAL R$ 253.610.237 R$ 1.212.662.082 R$ 1.466.272.320 R$ 1.047.970.797 R$ 679.090.766 R$ 1.727.061.563 

Total público + privado em reais em 2008= R$ 3.193.339.883  
CUSTOS DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO COM VACINA HPV NO BRASIL  
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A vacina de HPV possui particularidades que a diferencia das demais vacinas 

incluídas na rotina de vacinação, ao se tratar de vacinação de meninas de 11 a 12 anos, 

em serviços de saúde ou em ambiente escolar.  

O preço da dose da vacina Gardasil nos Estados Unidos atualmente é U$ 92,00 

para o setor público e da vacina Cervarix é de US$ 77,00 

(http://www.cdc.gov/vaccines/programs). Esse valor já foi mais alto e vem baixando 

nos últimos anos e em 2011 as vacinas passaram a ser cotadas no Fundo Rotatório da 

OPAS com um preço bem mais baixo, em torno de US$ 14.   

Como a imunização básica requer 3 doses o valor da vacina por menina 

vacinada, comprada a esse preço, seria US$ 42, ou R$ 80,00, dependendo do câmbio. 

Agregam-se a esse valor os investimentos necessários para a introdução de uma nova 

vacina, em um Programa que introduziu várias vacinas nos últimos 5 anos e necessita 

realizar investimentos em logística e rede de frio e em treinamento, para poder 

implementar essa vacinação em condições adequadas. Em reunião com gestores do PNI 

e com base em documentos elaborados e investimentos previstos, foi estimado que será 

necessário investimento do PNI de em torno de R$ 28 milhões, sem considerar os 

investimentos que deverão ser feitos pelos estados e municípios. 

 Os custos de administração previstos são muito mais elevados para esse 

programa de imunização e foram estimadas em US$ 10,00 por menina vacinada em 

estudo anterior referente ao Brasil (Goldie, 2007), mas há necessidade de aprofundar a 

justificativa para essa estimativa e outras estimativas, com menor valor, têm sido 

utilizadas.  

Para 2008 foi estimada população de meninas com 10 anos de 1.680.678 (IBGE 

e UNPOP). Com os valores referidos acima, a estimativa para o custo da coorte inicial 

de 10 anos, custo de um ano sem catch-up e com investimentos iniciais, seria: 

R$ 80,00 + 17,00 x 1.680.678 + 28.000.000,00 = R$ 191.025.766,00   
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6. Estudo de custo-efetividade de vacina contra infecção por HPV 16 e 18 

 

Hillegonda Maria Dutilh Novaes 

ProVac/PAHO Initiative: Andrew D Clark (London School of Hygiene and Tropical 

Medicine/UK) e Stephen Resch (Center for Health Decision Science, Harvard School of 

Public Health/USA) 

 

 

Com base na revisão da literatura internacional sobre as vacinas contra a 

infecção pelo HPV e dos estudos de avaliação econômica, e do estudo para o Brasil da 

epidemiologia da infecção pelo HPV e do câncer de colo de útero, do Programa de 

Controle do Câncer de Colo de Útero e gastos do sistema de atenção e das famílias com 

os procedimentos que fazem parte do Programa, foi desenvolvido análise de custo-

efetividade de vacina contra infecção por HPV 16 e 18 no contexto brasileiro. 

  

O modelo de análise de decisão utilizado foi o modelo CERVIVAC, programa 

computacional desenvolvido enquanto parte das atividades da PAHO ProVac Initiative, 

projeto coordenado pelo Dr Jon Andrus, com financiamento da Gates Foundation 

(2009-2013), que tem por objetivo fortalecer a capacidade técnica dos países da Região 

de desenvolver estudos baseados em evidências científicas, para apoiar as decisões 

sobre incorporação de novas vacinas, em especial Rotavirus, Pneumo conjugada, HPV e 

Influenza. 

 

Foram desenvolvidas e passam por aprimoramento contínuo ferramentas e 

modelos para análise de decisão de CE de vacinas: a) Modelo TRIVAC para pneumo 

conjugada, RV e Hib (2008-2010), utilizado por 9 países; b) Modelo CERVIVAC 

(2011) para HPV, estudos piloto em 4 países; c) Modelos para análise de custos de 

programas de imunização e impacto orçamentário. A utilização do modelo CERVIVAC 

nesse estudo representa uma importante contribuição da Organização Panamericana da 

Saúde/OPAS para a viabilização e qualidade do estudo nacional, além de permitir que o 

estudo possa ser continuamente atualizado, e que sejam desenvolvidas comparações 

com estudos semelhantes em outros países da América Latina e Caribe. 
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O modelo no qual o CERVIVAC está baseado é um modelo estático, de tipo 

árvore de decisão, com recursos para cálculo de estimativas específicas em paralelo, em 

que uma ou sucessivas coortes de meninas ou mulheres podem ser acompanhadas por 

até 100 anos, e inclui dados e estimativas para as seguintes variáveis analíticas:  

• Taxa de desconto de custos e benefícios 

• Estrutura etária e esperança de vida da população; 

• Incidência e mortalidade anual por câncer de colo de útero 

• Proporção de casos de câncer local e regional 

• Valor de DALYs para essas condições 

• Proporção de casos que têm acesso a tratamento por tipo de provedor 

(público e privado) por câncer local e regional  

• Sobrevida em 5 anos dos casos de câncer local e regional 

• Custos médios diretos e indiretos do tratamento dos casos de câncer local 

e regional por setor público e privado 

• Eficácia da vacina baseada na % de casos de câncer de colo de útero 

causados pelo HPV 16 e 18 

• Características do programa de imunização proposto: cobertura no 

primeiro ano de vacinação de cada uma das 3 doses, proporção de 

meninas vacinadas nas escolas e nos serviços de saúde 

• Custos da implementação da introdução da vacina HPV no Programa 

Nacional de Imunizações: custos vacinas, administração, cadeia de frio, 

logística, treinamento, divulgação para a população, monitoramento do 

impacto populacional pós-introdução, em nível federal, estadual e 

municipal 

• Rastreamento: proporção de mulheres que já realizaram o Papanicolaou e 

proporção de mulheres que seguem o protocolo recomendado 

• Proporção de mulheres que utilizam o setor público e privado para 

realização do Papanicolaou, colposcopia, biópsia e tratamento de lesões 

precursoras 

• Custos por setor público e privado do Papanicolaou, colpscopia, biópsia 

e tratamento de lesões precursoras 

• Sensibilidade do Papanicolaou detectar NIC II no programa de 

rastreamento 
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             O programa CERVIVAC permite comparar coortes em que são modeladas 

diferentes estratégias de rastreamento e diferentes estratégias de imunização. Ao ser do 

tipo estático, o modelo não permite identificar o efeito de proteção de rebanho, e não 

leva em conta o efeito sobre a população masculina da vacina contra HPV 16 e 18. 

Também não puderam ser incluídas na análise os efeitos dos HPV 6 e 11 sobre as 

verrugas genitais, nem da vacina sobre outros cânceres em que os HPV 16 e 18 têm 

participação, mas esse é um desenvolvimento metodológico futuro a ser alcançado pela 

equipe responsável pela construção do CERVIVAC. 

 

No estudo foi adotada a análise do custo-efetividade da perspectiva do 

sistema de saúde público e privado da introdução de vacina contra HPV 16 e 18 

(sem diferenciação para Gardasil ou Cervarix) para o câncer de colo de útero, em 

que se compara uma coorte de meninas a partir dos 10 anos que representam a 

situação epidemiológica, de rastreamento, e de atenção às lesões precursoras e 

câncer atuais, com uma coorte de meninas em que se aplicam 3 doses de vacina 

contra HPV aos 10 anos, mantendo as condições de rastreamento e atenção às 

lesões precursoras e câncer como são atualmente. Não foi introduzida na análise a 

imunização de várias coortes de meninas ou jovens como proposta de catch-up e 

não foi prevista a necessidade de dose adicional da vacina após 10 anos. Essa 

análise permite compreender a efetividade e o custo da sua introdução em cada 

coorte sucessiva a ser vacinada, por diferentes desfechos: custo por DALY ganho, 

custo por ano de vida ganho, custo por caso evitado, custo por morte evitada. Essa 

análise não permite identificar diretamente o impacto populacional da introdução 

da vacina sobre a incidência e mortalidade do câncer a partir da sua introdução. 
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Quadro 6.1- Parâmetros e valores adotados para a construção do modelo de análise de decisão baseado no programa 

CERVIVAC, tendo como referência o ano de 2008 
 

Parâmetros Valores Referência 
Taxa de desconto custos e benefícios 5% Diretrizes Ministério da Saúde 
Mortalidade por câncer de colo de útero por 
idade 

Taxas de mortalidade por faixa etária Azevedo e Silva, 2012 

Incidência câncer colo de útero por idade Taxas de incidência por faixa etária Azevedo e Silva, 2012 
Proporções câncer local (estádio I e II) e 
câncer regional (III e IV 

Local 55% (30%, 60%) 
Regional45%(70%, 40%) 

Fundação Oncocentro SP, 2009 

DALYs Local: 0,92 
Regional: 0,25 

GBD/WHO, 2004 

Sobrevida após 5 anos câncer local e regional Local: 80% 
Regional: 40% 

Fundação Oncocentro SP, 2009 

Acesso a tratamento do câncer local e regional 
e por setor público e privado 

Local:75% (70%,90%) 
Regional: 75%(80%,90%) 
Local: público 75% (70%,90%) privado 
complementar 
Regional: igual ao local 

Relação entre mortalidade e incidência e 
estudo MS 
PNAD 2008 

Custos diretos tratamento câncer local e 
regional por setor público e privado: valor 
médio mulher tratada 

Público: Local R$ 4340,00 
              Regional R$6418,00 
Privado: Local R$ 6180,00 
               Regional R$6920,00 

SIA/SUS, SIH/SUS 

População de mulheres por faixa etária e 
esperança de vida 

Distribuição faixa etária número de 
mulheres e esperança de vida 
População 10 anos: 1.680.678 

IBGE, Brasil  
UNPOP 

Esquema vacinal e local de imunização  Três doses aos 10 anos, 10% nas escolas e 
90% nos serviços de saúde 

Recomendação fabricantes e estimativas 
autores 

Cobertura vacinal ano início por dose Dose 1: 80% (70%, 90%) 
Dose 2: 60% (50%, 70%) 
Dose 3: 50% (40%, 60%) 

Estimativas literatura 

Custos da vacina, administração, logística e 
investimento 

Preço dose vacina: R$ 24,13 
Administração, logística investimento, por 
dose: R$8,33 

Fundo Rotatório OPAS 
Estimativas PNI 

Eficácia da vacina por idade de administração 10 anos: 95,3 (87,6, 98.7) Lu, 2011 
Participação HPV 16 e 18 no câncer de colo de 
útero 

70% (52%, 85%) Ciapponi, 2011 
Gonçalves & Azevedo e Silva, 2012 

Papanicolaou na vida e % de adesão ao 
programa oficial 

Papa na vida: 80% 
Adesão protocolo: 50% 
 

PNAD, 2008 
Estimativas 

Utilização de serviços Papa, colposcopia, 
biópsia e tratamento, público e privado 

Papa: público 65% (50%,80%), privado 
complementar 
Colposcopia, biópsia e tratamento: 
público 70% (60%, 85%), privado 
complementar 

PNAD, 2008 

Custos serviços Papa, colposcopia, biópsia e 
tratamento das lesões precursoras, público e 
privado 

Papa: público R$ 9,90 
         privado R$86,60 
Colposcopia: público R$18,75 
                     privado R$99,50 
Biópsia: público R$33,20 
              Privado R$ 99,50 
Tratamento: R$111,10 
                     R$ 440,40  

SIA/SUS 
SIH/SUS 

Impacto programa de rastreamento: % de 
lesões NIC II detectadas que são verdadeiros 
positivos 

57% (38%, 76%)  Arbyn, 2008 
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CERVIVAC: Modelo para avaliar custo-efetividade de estratégias para prevenção de câncer de colo de útero  
             
Brasil       Instruções Inputs Resultados
             
Custos e benefícios futuros descontados em 5% 

  
Perspectiva serviços de 
saúde       

Em reais 2008       Linha de base Cenário Evitados   
Resultados para coorte de meninas vacinadas           

1.  Sumário resultados (1 coorte)           
Custo por DALY evitado     18.121     

1 x GDP per capita (2009) 15.240    
3 x GDP per capita (2009)  45.720    
Interpretação OMS     Cost-effective     

Mortes evitadas     261   
DALYs evitados     7.595     
Anos de vida ganhos     4.158     
Custos totais adicionais:     R$137.623.415     

Custo incremental da vacinação:   R$143.841.281     
Gastos não realizados no tratamento do 

câncer:   R$6.217.865     
Custo do Programa por menina vacinação completa R$171     

Número de meninas com vacinação completa   840.339     
                

2. Resultado desfecho primário           
                

            Custos totais adicionais:
R$137.623.415 Custo por DALY evitado 18.121 = 
7.595 

            DALYs evitados 
                

3.  Outras medidas de desfechos           
                

            Custos totais adicionais:
R$137.623.415 Custo por ano de vida ganho 33.099   
4.158 

            Anos de vida ganhos 
                

            Custos totais adicionais:
R$137.623.415 Custo por morte evitada 527.433   
261 

            Mortes evitadas 
                

            Custos totais adicionais:
R$137.623.415 Custo por caso evitado 62.287   
2.210 

            Casos evitados 
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O resultado da Razão Incremental de Custo-Efetividade (Incremental Cost-

effectiveness Ratio/ICER) encontrada nesse estudo, R$ 18.121,00 pode ser considerado, 

segundo os parâmetros adotados pela OMS, como custo-efetivo e está próximo do 

encontrado no estudo de Colantonio et al (2009), com modelo Markov e perspectiva dos 

serviços de saúde, mas mais elevado do que os encontrados por Goldie (2007) e Vanni 

(2012), com modelo dinâmico e perspectiva da sociedade. Ainda que mais simples e 

conservador, o modelo adotado permitiu a visualização das questões que necessitam ser 

consideradas nas análises a serem feitas pelos gestores nos processos de decisão sobre a 

incorporação da vacina HPV ao PNI.  

São aspectos importantes a serem considerados, para os quais o desenvolvimento 

das estimativas e a análise realizada podem contribuir, o dimensionamento dos 

investimentos e gastos a serem feitos para a introdução da vacina, os fatores que 

poderão influenciar o alcance de cobertura adequada, a compreensão de que o impacto 

sobre o câncer de colo de útero em perspectiva populacional só poderá ser observada a 

partir dos 20 anos de início da imunização e que é imperativo o aprimoramento e 

sustentabilidade de programa de rastreamento. A figura abaixo, extraída do CERVIVAC 

ilustra bem alguns desses pontos. 
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             Foi realizada análise de sensibilidade, de tipo univariada, para alguns 

parâmetros e valores, em que se observou, entre as variáveis consideradas, que apenas 

uma menor taxa de desconto e alta incidência e mortalidade tornariam a introdução da 

vacina muito custo-efetiva. 

 

Parâmetros e valores RCEI/DALY evitado

Caso Base R$ 18.121 

Desconto 3% R$3.814 

Baixa incidência e mortalidade câncer R$22.676 

Alta incidência e mortalidade câncer  R$8.495 

Menor acesso ao tratamento câncer R$18.243 

Waning 1%/ano e dose reforço aos 25 anos com 60% cobertura R$31.833 

Baixa eficácia da vacina R$19.443 

Baixa cobertura 16/18 (52%) R$24.323 

Alta cobertura 15/18 R$14.424 

Custos sistêmicos menores do programa de vacinação (metade) R$14.030 

 

            Em conclusão, o estudo, em que foram estimados de forma aprofundada 

parâmetros nacionais para a epidemiologia do câncer de colo de útero, o rastreamento e 

as condições para a introdução de vacina contra o HPV no Programa Nacional de 

Imunização, e realizado estudo de custo-efetividade, permitiu verificar que a introdução 

da vacina deverá trazer benefícios para o controle do câncer de colo de útero, mas isso 

exigirá grandes investimentos por parte do PNI, devendo ser garantidas as condições 

adequadas para a sua sustentabilidade e equidade do programa em perspectiva 

populacional bem como para o aprimoramento do programa de rastreamento. 

 


