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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi realizar a análise de custo-efetividade de um 
protocolo clínico direcionado a consulta de enfermagem para a prevenção do 
câncer do colo do útero na atenção primária (PROGYNE). Tratou-se de uma 
pesquisa de avaliação econômica em saúde. Para realização do estudo, foi feita 
a modelagem de Markov a partir da simulação de uma coorte prospectiva, 
considerando o horizonte temporal de 60 anos. Adotou-se a taxa de desconto de 
5%, a fim de obter a relação de custo-efetividade em cenários com e sem 
rastreamento do câncer cervical, levando em consideração as premissas do 
PROGYNE. Foram estimados os custos em saúde ajustados pela taxa de 
inflação da Agência Nacional em Saúde Suplementar. Calculou-se o valor de 
Quality Adjusted Years of Life (QALY) de 45 anos de vida ganhos per capita. A 
população do estudo foi composta por todas as mulheres da cidade de Fortaleza. 
O período de coleta de dados se deu entre janeiro e abril de 2018. Para a coleta 
de dados, foi utilizada a tábua de sobrevida do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística. Os dados foram analisados no Programa R. Foram respeitados os 
aspectos éticos da Resolução Nº 466/12. A Razão de Custo Efetividade 
Incremental encontrada foi R$ 21,41. Denotou-se que ao implantar o PROGYNE, 
as mulheres ganham 45,02 anos de vida per capita. O custo estimado ao longo 
do tempo foi de R$ 1.085.019.025,05, representando uma economia de R$ 
447.677.508,32. O protocolo clínico obteve resultados positivos quanto ao custo 
para implementação de novas tecnologias para incrementar o rastreamento do 
câncer do colo uterino. 

 
Palavras-Chave: Avaliação Econômica em Saúde. Protocolo Clínico. 

Prevenção do Câncer de Colo do Útero. Saúde da Mulher. Enfermagem. 



 
 
 

ABSTRACT 

 
 

 
The objective of this study was to perform the cost-effectiveness analysis of a 
clinical protocol directed to the gynecological nursing consultation for the 
prevention of cervical cancer in primary care. It was a research of economic 
evaluation in health. To carry out the study, the Markov modeling was done 
through the simulation of a prospective cohort, considering the time horizon of 60 
years. The discount rate of 5% was adopted in order to obtain the cost- 
effectiveness ratio in scenarios with and without cervical cancer screening, taking 
into account the premises of PROGYNE. The health costs adjusted by the 
inflation rate of the National Agency for Supplementary Health were estimated. It 
was calculated that the value of Quality Adjusted Years of Life (QALY) was 45 
years of life per capita earnings. The population of the study was composed of all 
the women of the city of Fortaleza. The data collection period was between 
January and April 2018. The data was analyzed using the Survival Table of the 
Brazilian Institute of Geography and Statistics The data were analyzed in 
Program R. The ethical aspects of Resolution 466/12. The Cost Ratio Incremental 
Effectiveness found was R$ 21.41. It was denoted that by implanting PROGYNE, 
women gain 45.02 years of life per capita. The estimated cost over time was R$ 
1,085,019,025.05, representing a savings of R$ 447,677,508.32 for government 
costs. The clinical protocol has yielded positive results in terms of the cost of 
implementing new technologies to increase cervical cancer screening 

 
Keywords: Economic Health Evaluation. Clinical Protocol. Cervix Neoplasms 

Prevention. Woman Health. Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 História Natural do Câncer de Colo do Útero 

 
O câncer de colo uterino (CCU) é uma patologia que advém de uma 

infecção persistente no epitélio cervical. O seu desenvolvimento subdivide-se em 

três níveis, de acordo com o avanço da lesão, que são conhecidas por Neoplasia 

Intraepitelial Cervical (NIC) I, II e III. A NIC I representa o estágio inicial da lesão, 

enquanto a III indica o mais avançado. Tais lesões podem ter como principal 

causa a infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV), que é conhecidamente 

um fator de risco para o estabelecimento do câncer cervical ao longo dos anos, 

desde o momento da sua inoculação no epitélio da cérvice uterina. Cerca de 70% 

a 80% dos cânceres do colo uterino são provenientes da tipagem viral 16 e 18 do 

HPV. Algumas dessas lesões podem levar anos para se desenvolverem, sendo 

tratáveis quando diagnosticadas precocemente, implicando em bom prognóstico, 

fato que contribui para realizar a detecção precoce da doença e evitar maior dano 

à saúde das portadoras (INCA, 2015; ZHENG, 2017). 

 
O câncer do colo do útero é considerado um grave problema de saúde 

pública caracterizado por altos índices de incidência e prevalência, sendo o 

segundo tipo de câncer mais comum entre a população feminina. Por isso, 

existem diversas campanhas de prevenção que enfatizam e estimulam a 

importância da detecção precoce dessa doença, visando a redução das taxas de 

morbimortalidade por essa patologia (INCA, 2015). 

 
Em todo o mundo é o quarto tipo de câncer mais incidente, com registros 

de 527 mil casos novos/ano. No Brasil, dados demonstram que, anualmente, são 

diagnosticados 16.340 novos casos, o que representa um risco estimado de 

incidência de 15,85 por 100.00 habitantes. Além disso, estima-se que dos casos 

confirmados para a doença, 5.430 implicam em mortes. Dentre as regiões do 

país, destaca-se a Norte por apresentar a maior incidência da patologia com 

1.970 (23,1%) casos, seguida do Centro-Oeste e Nordeste com 

respectivamente, 1.560 (11,4%) e 5.630 (10,3%), em quarto a Sudeste com 

4.940 (5,0%) e em quinto, o Sul, com 2.240 (5,1%). No estado do Ceará, 

acredita-se que sejam identificados 960 casos novos e destes, 300 estão 
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previstos para ocorrer na cidade de Fortaleza, com taxas brutas de incidência de 

20,62 e 21,47/100.000, respectivamente (INCA, 2015). 

 

As células infectadas pelo DNA do HPV estão propensas a sofrer lesões 

no epitélio cervical, que variam entre alto e baixo grau, fenômeno que é 

considerado um processo dinâmico, podendo ocorrer regressão espontânea, 

estagnação da lesão ou sua evolução até que haja o estabelecimento da 

neoplasia na cérvice do útero. Vale ressaltar que a taxa de progressão para a 

doença maligna varia de 35 a 74% dos casos (MENDONÇA, 2010). 

 
No Brasil, o sistema de classificação adotado para determinar a descrição 

da citologia cervical é o Bethesda de 2001, que descreve as anormalidades de 

células epiteliais escamosas (atypical squamous cells of undetermined 

significance – ASC-US), anormalidade intraepitelial de baixo ou alto grau (low- 

grade/high-grade squamous intraepithelial lesion – LSIL/HSIL), anormalidades 

celulares glandulares atípicas (atypical glandular cells) e adenocarcinoma in situ 

(GALÃO et al., 2012). 

 
O manejo adequado, no âmbito da unidade básica de saúde, da citologia 

cervical segundo a classificação das lesões, faz-se necessário a fim de se 

alcançar de forma efetiva a redução da incidência e mortalidade por CCU. Em 

relação às atipias de significado indeterminado em células escamosas, pode-se 

revelar ao exame citológico: lesões de alto e baixo grau. (BRASIL, 2016). Diante 

de cada diagnóstico faz-se necessário seguir recomendações específicas que 

variam desde a repetição da citologia até a biópsia (BRASIL, 2016). 

 
Os achados diagnósticos da lesão de caráter pré-invasivo possuem 

nomenclatura específica - Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC) - e é classificada 

em três estágios: I, II e III. Estes se referem ao grau de invasão da infecção no 

epitélio, determinando a gravidade da lesão. Estatísticas demonstram que cerca 

de 10% de NIC I (lesão intraepitelial escamosa de baixo Grau) evoluem para NIC 

II ou III (lesão intraepitelial escamosa de alto grau) e 22% de NIC II, se não 

tratados de modo adequado, evolui para NIC III. Este último, que já é indicativo 

de carcinoma in situ, demonstra que a mulher possui maior risco de apresentar 

o câncer cervical invasivo (RAMA et al, 2008). 
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Dentre os achados acima descritos e sua relação com o desenvolvimento 

do câncer do colo do útero, verificou-se que mulheres que possuem 

anormalidades de células escamosas atípicas (ASC – US) têm 5,2% de chances 

de ser diagnosticada com a doença, enquanto aquelas que possuem células 

escamosas atípicas não podendo excluir lesão intraepitelial de alto grau varia 

entre 12,2% e 68% (RUSSOMANO, MONTEIRO, MOUSINHO; 2008). 

 
1.2 Rastreamento e Tratamento do Câncer de Colo do Útero 

 
Diante deste fenômeno epidemiológico é necessário um rastreio eficiente 

para a detecção precoce e seguimento adequado dos casos confirmados. O 

rastreamento do CCU é um fator controverso, deveria ser uma estratégia eficaz 

para detecção e diagnóstico precoce para prevenção da doença a qual se 

relaciona, porém apresenta cobertura insatisfatória, não se atingindo as metas 

propostas desta ação. Várias razões vêm sendo atribuídas a esta problemática, 

que ocorre principalmente em países em desenvolvimento, tais como: 

organização deficiente dos sistemas de saúde e poucos profissionais treinados 

para realizar esta abordagem de modo adequado. Isso resulta em material 

citológico irregular para análise, bem como seguimento inadequado das 

pacientes (RAMA, 2008; AROSSI et. al, 2010). 

 
No Brasil, apesar de haver um programa efetivo para realização desta 

ação, não se observa sua efetividade refletida na redução da taxa de mortalidade 

por CCU. Isto pode estar ligado ao fato de que no país, o rastreio está sendo 

feito de modo oportunístico, caracterizado por uma baixa cobertura, procura 

opcional das mulheres ao serviço de saúde para citologia oncótica e demais 

exames, gerando um “super rastreio” de uma pequena parcela da população; 

fazendo com que haja um baixo custo-benefício (VALE, 2010). 

 
Tal realidade tem se modificado, pois na Pesquisa Nacional de Saúde 

(PNS) realizado através do Sistema Vigitel, demonstrou que a cobertura de 

realização do exame Papanicolaou é de 75,5% na região norte, 75,1% no 

nordeste, 81,1% no sudeste, 83% no sul e 80,9% no centro-oeste (OLIVEIRA et. 

al., 2018). 
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A base do rastreio do CCU no Brasil é o exame citológico do esfregaço 

cervical (conhecido como Papanicolaou), utilizado por mais de 50 anos. Apesar 

da sua realização em massa, apresenta algumas limitações, tais como: 

resultados falso-negativos e erros de interpretação da amostra, que pode 

implicar em um problema médico de ordem jurídica. A baixa sensibilidade desse 

método, apesar de sua alta especificidade, tem revelado a necessidade de se 

incorporar à estratégia de rastreamento métodos complementares coadjuvantes 

e que tenham maior sensibilidade. Dentre eles, pode-se citar: a colpocitologia 

oncótica propriamente dita, cervicografia digital e colposcopia (FRANCO, 2008; 

RAMA, 2008). 

 
A colpocitologia oncótica é recomendada pelo Ministério da Saúde para 

mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, prioritariamente. A citologia oncótica 

convencional (CC) é de fácil aplicabilidade e trata-se de um exame de 

rastreamento e não tem a propriedade de designar qualquer diagnóstico. Sua 

sensibilidade para detectar lesões de alto grau em apenas um exame é de cerca 

de 50%, porém possui uma estimativa de falso-negativos que varia de 20 a 40%. 

Buscando melhorar a sensibilidade para o método, criaram-se novas técnicas de 

coleta e preparo do material, quando surgiu a citologia em meio líquido (CML), 

que aumentou a sensibilidade para 58% e especificidade de 68% (STABILE, 

2012; WIEDMEYER, LOFTERS, RASHID, 2012). 

 
Apesar disto, apresenta uma desvantagem em relação a CC, pois o 

material para realizar a coleta do exame é bem mais caro e ainda demanda 

investimentos em pessoal treinado para fazer a leitura do aspecto morfológico 

celular diferenciado. A vantagem da CML é a presença de 100% do material 

coletado no líquido fixador, sendo possível realizar testes histoquímicos e de 

caráter biomolecular com a mesma amostra e produzir menor número de falso- 

negativos e de esfregaços insatisfatórios, facilitando a leitura e minimizando 

erros por esta causa. Apesar das diferenças entre as duas formas, ambas são 

recomendadas pelo Ontario Guideline como método de rastreamento (STABILE, 

2012; WIEDMEYER, LOFTERS, RASHID, 2012). 

 
Outro método de rastreamento importante de se destacar é a cervicografia 

digital (CD). Trata-se de um método que utiliza uma câmera fotográfica reflex de 
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35 mm especialmente desenvolvida para tirar fotografias do colo do útero após 

a aplicação de ácido acético de 3-5%. Após o exame, as imagens geradas são 

projetadas em uma tela branca onde são avaliados por um especialista treinado 

conforme os princípios da colposcopia (CHEN, CHEN, LEE, 2008). É uma 

inspeção com alto teor de magnificação das fotografias do colo uterino. Para 

conferir efetividade a esta técnica, necessita-se de um técnico com treinamento 

para analisar as fotos e se obter alta reprodutibilidade do método, bem como 

para localizar a área exata em que as lesões estejam instaladas na cérvice. 

Possui como principal desvantagem a produção exacerbada de laudos falso- 

positivos, induzindo o profissional a instalar uma terapêutica desnecessária a 

paciente (BAE et al, 2012). 

 
Mas, como vantagem singular, permite que sejam comparadas imagens 

do colo uterino em diferentes localizações e dimensões, o que facilita o 

tratamento de lesões de baixo grau e o acompanhamento da possível evolução 

dessas lesões, além disso, este método identifica mais lesões intraepiteliais de 

alto grau que a citologia (KHODAKARAMI et.al., 2010). Outro ponto positivo 

desta técnica é que ela pode ser reproduzida por médicos e enfermeiros 

treinados, para realizar uma avaliação fidedigna acerca do achado. Sua 

sensibilidade e especificidade são da ordem de 62,5% e 80%, respectivamente, 

baseando-se em um ponto de corte para atipias. Ele é indicado como método de 

rastreamento juntamente com a citologia oncótica e a inspeção visual com ácido 

acético, pois reduz as taxas de falso-negativos gerados pelo Papanicolaou (BAE 

et al, 2012; CHEN, CHEN, LEE, 2008;). 

 
Além da CD, o rastreamento pode ser feito mediante colposcopia. A 

colposcopia foi um dos primeiros exames a serem utilizados para buscar lesões 

uterinas e é o método mais apropriado para avaliar pacientes com resultado 

atípico na citologia oncótica. Também é bastante útil para verificar o local exato 

da lesão no colo uterino para realização de biópsias, principalmente quando se 

adota o modo “ver e tratar”. Tem como desvantagem o alto custo do equipamento 

(colposcópio) e a experiência do profissional que o realiza e a captação 

adequada das imagens para avaliação. A colposcopia consiste na avaliação do 

colo do útero por meio do uso de um microscópio adaptado em um pedestal 
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móvel com fonte de luz própria, o colposcópio (IARC, 2005; WHO, 2006; 

BRASIL, 2011; BAE, 2012). 

 

Durante o exame utilizam-se o ácido acético e a solução de lugol, líquidos 

que ajudam na identificação de áreas de anormalidade, pois geram, mediante 

suas ações diferenciadas na composição celular, padrões distintos de imagem. 

Este método tem papel decisivo na determinação do diagnóstico das lesões 

encontradas pela citologia oncótica e, além disso, é durante a realização deste 

exame que acontece a tomada de decisão sobre o tratamento adequado a ser 

instaurado (WHO, 2006). Como nos exames supracitados, juntamente com a 

citologia oncótica, a colposcopia é recomendada pelo Ministério da Saúde (MS) 

e funciona como exame confirmatório do Papanicolaou (IARC, 2005; BRASIL, 

2016; BAE, 2012). 

 
No caso das mulheres com diagnóstico de Adenocarcinoma in situ, a 

solicitação de exames e o tipo de tratamento irá variar de acordo com o 

estadiamento da doença. Nos estádios I e IIA da doença, recomenda-se a 

solicitação de TC (tomografia) pélvica e abdominal (em casos individualizados), 

urografia excretora e ressonância magnética. Já nos estádios IIB, III e IV devem 

ser solicitados a uretrocistoscopia (com ou sem biópsia), retossigmoidoscopia 

(com ou sem biópsia), TC pélvica e abdominal (opcional para casos 

selecionados, visando à exclusão de acometimento linfonodal) (INCA, 2000). 

 
Dentre os tratamentos disponíveis para esta doença, pode-se citar: 

cirurgia, radioterapia (RT), quimioterapia (QT), bem como a combinação das 

formas de tratamento. Vale ressaltar que a cirurgia e a radioterapia não estão 

recomendadas nos seguintes casos: idade > 65 anos, doenças que 

contraindiquem cirurgia de grande porte, doenças mentais ou neuro- 

psiquiátricas, obesidade, pelve androide, massa pélvica anexial associada, 

hemoglobina < 10g/dl, colagenose (INCA, 2000). 

 
O tratamento para o CCU em casos de estadiamento I A1 é realizado 

mediante a conização, em caso de pacientes jovens sem prole definida, 

histerectomia abdominal ou vaginal, à escolha do cirurgião. A ooforectomia é 

opcional e varia de acordo com a idade da mulher e a braquiterapia que é 
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adotada em casos de contraindicação absoluta de tratamento cirúrgico de 

mulheres com câncer in situ multifocal sincrônico endocervical e vaginal. Para o 

Estádio I A2 recomenda-se histerectomia abdominal + biópsia intra-operatória 

seletiva de linfonodos pélvicos, se não há invasão do espaço linfovascular ou 

histerectomia radical modificada + biópsia intraoperatória seletiva de linfonodos 

pélvicos; se há invasão do espaço linfovascular, MAIS RT externa pós-operatória 

em casos de linfonodos acometidos, margens cirúrgicas < 3mm, invasão cervical 

profunda ou êmbolos vasculares ou linfáticos, ou RT exclusiva (SILVA FILHO, 

2009, INCA 2000). 

 
Para pacientes em estadiamento IB e IIA será considerado o tamanho do 

tumor; quando se tem uma lesão < 4cm IB1 faz-se histerectomia abdominal 

radical + linfadenectomia pélvica mais RT externa pós-operatória sobre a região 

pélvica, na dependência dos achados histopatológicos da peça operatória já 

descritos, ou RT exclusiva. Se a lesão endocervical for do tipo barril, é 

recomendado RT pré-operatória sobre a região pélvica + histerectomia a ser feita 

4 a 6 semanas após a RT ou RT exclusiva. Nos casos em que a lesão > 4cm IB 

2 faz-se o uso de RT exclusiva ou histerectomia abdominal radical e 

linfadenectomia pélvica juntamente com radioterapia externa, na dependência 

do resultado do exame histopatológico (INCA, 2000; SILVA FILHO, 2009). 

 
Já nos estádios II B, III A, III B e IV A é recomendado RT exclusiva e de 

acordo com a necessidade da usuária será realizado RT associada a QT. No 

estádio IV B são controversos os tratamentos do câncer avançado do colo 

uterino, sendo a QT, RT e cirurgias paliativas indicadas de acordo com cada 

caso (INCA 2000; SILVA FILHO, 2009). 

 
Tendo em vista os elevados custos dos exames e tratamento do câncer 

do colo uterino é muito mais conveniente investir em estratégias de rastreamento 

com a finalidade de prevenir e diagnosticar precocemente a doença do que tratá- 

la após a sua instalação. Tal fato é viável pelo baixo custo apresentado pelos 

exames citológicos de rastreio em relação ao alto custo de quimioterápicos e 

demais medicamentos com finalidade curativa, além do custo emocional e 

psicológico, que são imensuráveis (GRINSBERG et al., 2012). 



21 
 

 

1.3 PROGYNE 

 
O Protocolo Clínico para Detecção das Lesões Precursoras do Câncer de 

Colo Uterino (PROGYNE) (SOUSA, ORIÁ, 2016) tem por objetivo fornecer 

diretrizes embasadas no mais alto nível de evidência e grau de recomendação 

da literatura no que diz respeito ao rastreamento das lesões precursoras do 

câncer cervical. Foi desenvolvido e validado no período de 2013-2015 e sua 

versão original foi publicada em 2016 (ISBN nº 978-85-921895-0-1). 

 
Dentre as ações para diminuir a morbimortalidade por câncer do colo do 

útero foram propostas tecnologias para rastreio a serem implementadas na 

atenção primária em saúde (APS). São elas: colposcopia e cervicografia digital 

associadas à realização do Papanicolaou, definidas como estratégias de 

prevenção secundária. Além disso, ressalta a importância da vacinação contra o 

HPV em meninas e meninos, que se configura como estratégia de prevenção 

primária (SOUSA, ORIÁ, 2016). 

 
Também faz menção ao Acolhimento das usuárias na APS, enfatizando 

um atendimento organizado e resolutivo, em consonância com a ambiência; 

fatores que pautam uma assistência humanizada e de qualidade em saúde e que 

converge na fluidez da demanda do serviço e atenção qualificada na relação 

profissional-enfermeiro (SOUSA, ORIÁ, 2016). 

 
O referido protocolo foi construído segundo as diretrizes clínicas do 

Ministério da Saúde do Brasil e internacionais, bem como nos documentos dos 

Conselhos Regionais de Enfermagem (COREN), Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN) e artigos científicos (SOUSA et al, 2018) 

 
Seguiram-se as etapas: (1) submissão do projeto ao comitê de ética em 

pesquisa; (2) levantamento bibliográfico; (3) elaboração do protocolo clínico e (4) 

validação de conteúdo. Na terceira etapa, as informações foram levantadas 

mediante pesquisa bibliográfica e consultados especialistas em ginecologia. Foi 

validado a partir do uso do AGREE II (Appraisal of Guidelines for Research and 

Evalution II), de modo que foram obtidas as seguintes pontuações em cada 

domínio do instrumento: domínio 1 (escopo e finalidade) = 87,5%; domínio 2 
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(envolvimento das partes interessadas) – 83,3%; domínio 3 (rigor do 

desenvolvimento) = 79,7%; domínio 4 (clareza da apresentação) = 76,3%; 

domínio 5 (aplicabilidade) = 78,1% e domínio 6 (independência editorial) = 85,4. 

Assim, o PROGYNE (SOUSA, ORIÁ, 2016) mostrou-se um material validado 

com pontuações superiores ao mínimo exigido e está disponível para ser 

avaliado (SOUSA et al, 2018) 

 
1.4. Avaliação de Tecnologias em Saúde 

 

Quando se desenvolve uma tecnologia, aqui destacamos especialmente 

o PROGYNE (SOUSA, ORIÁ, 2016) anteriormente descrito, é necessário que 

esta seja devidamente avaliada para saber quão efetiva ela é. Destarte, a 

avaliação de tecnologias em saúde (ATS) é definida como um processo contínuo 

de avaliação que visa ao estudo sistemático das consequências a curto e longo 

prazo da utilização de uma determinada tecnologia ou de um grupo de 

tecnologias ou de um tema relacionado (BRASIL, 2009). Seu objetivo principal é 

prover informações para a tomada de decisão tanto política quanto clínica. 

Configura-se como prioridades a orientação para a tomada de decisão e o seu 

caráter multidisciplinar e abrangente, caracterizando um processo interdisciplinar 

sistemático com base em evidência científica (BRASIL, 2009). 

 
Ao realizar a avaliação de uma tecnologia em saúde devem-se considerar 

os impactos sociais, éticos e legais associados à tecnologia, bem como outros 

atributos (eficácia, efetividade, segurança e custo). Faz-se necessário o 

conhecimento das terminologias envolvidas no processo de ATS para que se 

tenha empoderamento sobre o tema. São as seguintes: 

 
a) Eficácia – probabilidade de que indivíduos de uma população definida 

obtenham um benefício da aplicação de uma tecnologia a um 

determinado problema em condições ideais de uso; 

b) Efetividade – probabilidade de que indivíduos de uma população definida 

obtenham um benefício da aplicação de uma tecnologia a um 

determinado problema em condições normais de uso; 

c) Risco – medida da probabilidade de um efeito adverso ou indesejado e a 

gravidade desse efeito à saúde de indivíduos em uma população definida 
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associada ao uso de uma tecnologia aplicada em um dado problema de 

saúde em condições específicas de uso; 

d) Segurança – risco aceitável em uma situação específica; 

e) Custos – custo (de oportunidade) em saúde é o valor da melhor 

alternativa não concretizada por conta da utilização de recursos escassos 

na produção de um dado bem e/ou serviço; 

f) Impacto social, ético e legal – são todos os impactos não relacionados 

à efetividade, à segurança, e aos custos, incluindo as implicações 

econômicas secundárias para indivíduos e comunidades (BRASIL, 2009). 

 
O custo das tecnologias é um parâmetro essencial para o processo de 

ATS. O aumento dos custos nos serviços de saúde é resultado de diversos 

fatores, mas as tecnologias têm importante papel, seja por meio das novas, mais 

caras e mais complexas tecnologias ou pela variação observada no padrão de 

utilização de uma tecnologia. Vale ressaltar que países ricos e pobres, apesar 

de suas particularidades relacionadas a ciência e desenvolvimento econômico, 

compartilham a mesma situação na qual os recursos em saúde necessitam ser 

avaliados detalhadamente e alocados de forma racional (BRASIL, 2009). 

 
A avaliação pode se tratar de uma tecnologia inteiramente nova, ou que 

já esteja em uso geral, uma nova aplicação de uma tecnologia já em uso, ou uma 

combinação delas. As decisões relativas ao registro e incorporação da tecnologia 

no sistema de saúde (financiamento) requerem uma avaliação orientada à 

tecnologia. Para isto, utiliza-se a elaboração de uma diretriz clínica ou guidelines. 

 
Logo, os guidelines ou diretrizes clínicas constituem-se em 

recomendações sistematicamente desenvolvidas para orientar profissionais de 

saúde e pacientes acerca de cuidados de saúde apropriados, em circunstâncias 

clínicas específicas. Elas contemplam indicações e contraindicações, bem como 

benefícios esperados e riscos do uso de tecnologias em saúde (procedimentos, 

testes diagnósticos, medicamentos, etc.) para grupos de pacientes definidos. 

Possuem cinco propósitos relevantes, quais sejam: 1. orientar a tomada de 

decisão clínica por pacientes e por médicos, 2. educar indivíduos e grupos, 3. 
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avaliar e garantir a qualidade na assistência, 4. orientar a alocação de recursos 

na assistência à saúde, e 5. fornecer elementos de boa prática médica. 

 

Finalmente, uma avaliação de tecnologias é orientada ao projeto quando 

ela enfoca a implantação de uma tecnologia específica, por exemplo, a inserção 

da colposcopia de rastreio e cervicografia digital combinados ao exame de 

Papanicolaou (BRASIL, 2009). 

 
1.5 Análise Custo-Efetividade 

 
A disponibilidade de novos tratamentos e testes diagnósticos, tais como 

inovações tecnológicas, para melhoria da assistência em saúde requer uma 

análise econômica sistematizada para alocação de recursos de maneira 

inteligente e sustentável. Uma das principais maneiras de realizar esta avaliação 

é mediante a análise custo-efetividade que consiste em avaliar qual alternativa 

tecnológica que está disponível é mais efetiva para solucionar, tratar ou 

diagnosticar determinado problema de saúde em uma população. A efetividade 

é medida em unidades naturais, como por exemplo, proporção de pacientes que 

tiveram o diagnóstico de lesões precursoras do câncer cervical e foram tratadas 

a fim de não desenvolver o adenocarcinoma in situ (GUEDES, GUEDES, 

CHAOUBAH, 2016). 

 
Os resultados deste tipo de análise são expressos em Razão de Custo- 

Efetividade Incremental (RCEI) que demonstra o custo do benefício da 

tecnologia a ser implementada. Esta medida é classificada de acordo com o 

limiar de custo-efetividade, que é representado pela razão entre o custo 

monetário (no caso do Brasil, em reais – R$) e a uma medida de ganho em 

saúde. Países como Estados Unidos e Canadá já possuem essa medida definida 

e admitem uma RCEI efetiva < US$ 20.000,00. No Brasil, utiliza-se a medida 

recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que preconiza o uso 

do limiar de 3 PIB per capita/DALY (disability-adjusted life years – anos de vida 

perdidos ajustados por incapacidade) evitado no país, que corresponde a R$ 

81.675,00 nos dias atuais, conforme informes técnicos do Ministério da Saúde 

(SOARES, NOVAES, 2017). 
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O DALY é um indicador do estudo de carga de doença que combina 

informações de mortalidade e morbidade, que permite mensurar o impacto de 

cada doença ou agravo sobre o estado de saúde da população, sua importância 

vai além da identificação dos principais agravos e doenças que afetam a saúde 

das populações, incluindo aplicações em estudos de custo-efetividade, nos quais 

são comparados os benefícios obtidos por meio da utilização de diferentes 

intervenções (LEITE, 2015; CLAXTON ET. AL. ,2015; GUEDES, GUEDES, 

CHAOUBAH, 2016). 

 
Apesar disso, estudos realizados na Universidade de New York 

demonstram que o uso do é questionável para mensurar o valor mais acurado 

de uma RCEI, pois ele não possui a especificidade necessária para os processos 

de tomada de decisão nos países, podendo levar a decisões equivocadas de 

alocação de recursos. Ao estimar empiricamente o valor de limiar com base no 

custo de oportunidade para o Reino Unido, encontrou valores muito inferiores 

aos recomendados pela OMS no Reino Unido e em outros países e por isso, 

nesta tese será considerado para estudo a medida do QALY (GUEDES, 

GUEDES, CHAOUBAH, 2016; LEITE, 2015; CLAXTON et.al. AL., 2015). 

 
1.6 Quality-Adjusted Life-Year – QALY 

 
O Quality-adjusted Life-Year (QALY) é uma medida que prediz a 

efetividade do conceito de saúde sob determinado histórico clínico ou de risco 

para o estabelecimento de uma doença e foi desenvolvida para realizar a análise 

de custo-efetividade para implementação de tecnologias que visam melhorar a 

assistência em saúde dada ao usuário (WEINSTEIN, TORRANCE, MCGUIRE, 

2009). 

 
Ao utilizar esta medida, adota-se como objetivo principal dos analistas e 

pesquisadores desta área, maximizar a saúde da população sujeita a limitações 

nos recursos. O uso do QALY, além disso, assume que a saúde, ou a sua 

melhora, pode ser medida ou avaliada com base na quantidade de tempo gasto 

nos vários estados de saúde. O QALY convencional é, portanto, uma avaliação 

do benefício de saúde (WEINSTEIN, TORRANCE, MCGUIRE, 2009) 
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Por esta vertente, a saúde é definida como o tempo ponderado pelo valor 

– anos de vida ponderados pela sua qualidade – que foi acumulado ao longo do 

tempo relevante para produzir o QALY. Estados de saúde devem ser avaliados 

numa escala em que o valor de estar morto deve ser 0, porque a ausência de 

vida é considerada como valendo 0 QALY. Por convenção, defini-se como saúde 

perfeita, o valor de 1. Para permitir agregar as mudanças de QALY, a escala de 

valor deve ter propriedades de intervalo na escala, que, por exemplo, um ganho 

de 0,2 para 0,4 tenha valor similar ao de um ganho de 0,6 para 0,8. Estas 

condições, juntamente com uma presunção de neutralidade do risco ao longo 

dos anos de vida, são suficientes para assegurar que o QALY seja uma 

representação útil das preferências em relação ao estado de saúde (ANGEVINE, 

BERVEN, 2014; WEINSTEIN, TORRANCE, MCGUIRE, 2009). 

 
1.7 Justificativa do estudo 

 
Tendo em vista a magnitude do câncer cervical, faz-se necessário 

implantar ações e tecnologias eficazes de rastreamento do CCU e que sejam 

equivalentes em razão de custo-efetividade incremental (RCEI). Para que isto 

ocorra, no Brasil, são adotados os parâmetros divulgados pela Organização 

Mundial de Saúde, os quais recomenda o uso de intervenções que evitem um 

DALY (Disability-Adjusted Life Year) por menos de 1 PIB (Produto Interno Bruto) 

per capita do país, pois são consideradas muito custo-efetivas; intervenções que 

custem até 3 PIB per capita ainda são consideradas custo-efetivas; e aquelas 

que excedam esse valor não são consideradas custo-efetivas (SOAREZ, 

NOVAES, 2017). 

 
Tais ações necessitam ser organizadas e compiladas mediante um 

protocolo clínico, cuja finalidade é a melhoria da qualidade dos cuidados em 

saúde, bem como otimização do atendimento, priorizando o alcance de 

resultados positivos para a clientela e proporcionando maior efetividade no 

tratamento a ser realizado. Além disso, promove maior redução de custos com 

vistas ao aumento dos benefícios, para os procedimentos a serem realizados no 

ambiente em que está inserido (HOPE et al., 2013). 
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A utilização dessa ferramenta na prática clínica requer um conhecimento 

aprofundado e sistematizado acerca do tema a que se refere, levando em 

consideração um cuidado específico para o paciente, tais como: escolha de um 

plano terapêutico eficaz, bem como na utilização da tecnologia mais adequada 

(procedimentos, testes diagnósticos, medicamentos, etc) de acordo com a 

necessidade do cliente (LIMA et. al., 2009). Por isso, faz-se necessário a 

utilização de protocolos clínicos nas consultas de ginecologia realizada pelos 

profissionais da saúde, inclusive enfermeiros no âmbito da Atenção Primária em 

Saúde (APS). 

 
O enfermeiro tem papel fundamental para a implantação de estratégias 

para prevenir a incidência de CCU na população, atuando na consolidação da 

cobertura adequada do exame de prevenção do câncer de colo uterino e da 

aplicação da vacina quadrivalente contra o HPV. Assim, torna-se um dos 

responsáveis pela taxa e manutenção da adesão das usuárias no seguimento 

das consultas e na periodicidade adequada de realização do exame pelas 

mulheres. Além disso, desempenha atividades de promoção da saúde que tem 

por objetivo conscientizar as usuárias acerca dos fatores de risco da doença, 

bem como de aumentar o índice de adesão destas ao comparecimento regular 

das consultas para realizar o exame Papanicolaou (GOL, ERKIN, 2016). 

 
A consulta de enfermagem, tal como qualquer outra atividade assistencial, 

necessita ser sistematizada, ou seja, deve seguir uma sequência dinâmica de 

etapas, possibilitando o direcionamento de ações de enfermagem. É 

compreendida pelas seguintes etapas: histórico, diagnóstico, planejamento, 

implementação e evolução, a fim de que seu trabalho e conhecimento conduzam 

ao repensar contínuo da prática profissional (FELIPE et al., 2008). 

 
Diante do exposto, a avaliação custo-efetividade das ações preconizadas 

em um protocolo clínico para direcionar as práticas de cuidado e procedimentos 

da rotina que os profissionais executam em diversos serviços torna-se 

fundamental para sua organização e gestão. Vale ressaltar que todas as ações 

preconizadas nesse tipo de material deve ser elaborado por especialistas na 

área de atuação a que se propõe e estes, estão embasados na mais alta 
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evidência científica (WERNECK; CAMPOS; FARIA, 2009; SOAREZ, NOVAES, 

2017). 

 

O processo de análise custo-efetividade, bem como o valor de estimativa 

da RCEI proposta por este estudo é avaliar a introdução de tecnologias de 

diagnóstico precoce como a colposcopia e a cervicografia aliadas ao exame de 

citopatologia oncótica e verificar o custo-efetividade dessas ações no âmbito da 

atenção básica. 

 
A partir desta avaliação, pretende-se defender a tese de que os valores 

estimados de RCEI justificam a efetividade da introdução destas tecnologias no 

rastreamento das lesões precursoras do câncer cervical. 

 
No Brasil, não há parâmetros que reforcem a introdução de tecnologias 

em saúde para exames de rastreamento do câncer cervical, doença que possui 

expressiva magnitude no país, fazendo-se urgente um estudo de análise custo- 

efetividade para estimar a eficácia de um protocolo clínico que propõe diretrizes 

que utilizam novas tecnologias de baixo custo para incrementar o rastreamento 

do câncer do colo uterino e preconizam maior qualidade da assistência. A partir 

desta análise será possível (re)construir o modelo de rastreio do CCU na atenção 

primária. 
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2 OBJETIVOS 

 
 
 

* Aplicar uma análise de custo-efetividade das ações preconizadas pelo 

Protocolo Clínico para Detecção de Lesões Precursoras do Câncer de Colo 

Uterino (PROGYNE); 

 
* Estimar os custos diretos relacionados à assistência em saúde relacionados a 

esse protocolo (PROGYNE); 

 
* Calcular e estimar a Razão de Custo-Efetividade Incremental das ações 

preconizadas pelo protocolo (PROGYNE); 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 
3.1. Tecnologias para aprimorar o rastreamento do câncer de colo uterino: 

revisão sistemática 

 
Tendo em vista a variedade de tecnologias que são recomendadas para 

o rastreio do câncer do colo uterino e a possibilidade de implantá-las na atenção 

primária, que é o nível de atenção à saúde responsável pela cobertura da 

citologia oncótica e ações de promoção da saúde da mulher e prevenção do 

câncer do colo uterino, faz-se a seguinte questão norteadora: Quais os métodos 

de triagem mais custo-efetivos para detectar precocemente as lesões cervicais 

que causam o câncer do colo uterino em mulheres com vida sexual ativa? Em 

busca da resposta para este questionamento, realizou-se uma revisão 

sistemática das produções científicas da área da saúde relacionadas ao tema. 

 
A revisão sistemática é um método padrão de selecionar e sintetizar 

resultados de pesquisas sobre um determinado tema ou questão em saúde de 

forma ordenada e com rigor metodológico que possibilita elencar os mais altos 

níveis de evidência e contribui para o aprofundamento do conhecimento do tema 

investigado (MOHER et.al., 2014). 

 
Para seleção dos artigos foram utilizadas as seguintes bases de dados: 

LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), 

MEDLINE (via PUBMED) e EBSCO host a fim de buscar evidências para 

responder a pergunta anteriormente mencionada. 

 
Os critérios de inclusão dos artigos definidos, inicialmente, para esta 

revisão sistemática foram: ser artigo de pesquisa completo e retratar a análise 

custo-efetividade de ações utilizadas no rastreamento do câncer de colo uterino. 

Foram incluídos artigos originais que versavam sobre avaliação econômica em 

saúde. Os estudos que não se enquadraram nas características citadas foram 

excluídos desta revisão. Os artigos excluídos eram duplicatas, revisão 

sistemática e não estavam disponíveis no banco de dados. 

 
Em virtude das características específicas para o acesso de cada uma das 

bases de dados selecionadas, as estratégias utilizadas para localizar os 
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artigos foram adaptadas para cada uma, tendo como eixo norteador a pergunta 

e os critérios de inclusão, previamente estabelecidos, para manter a coerência 

na busca dos artigos e evitar possíveis vieses. Foram utilizados como palavras- 

chave os descritores controlados: Custo-efetividade, Câncer do Colo uterino, 

Infecções por Papilomavirus, Vacinas contra HPV, Colposcopia e Teste de 

Papanicolaou. E uma palavra-chave que não é descritor controlado: cervicografia 

digital. Seis buscas foram realizadas por base, utilizando as respectivas 

combinações: Câncer do Colo uterino AND Colposcopia AND Custo- efetividade; 

Câncer do Colo uterino AND Teste de Papanicolaou AND Custo- efetividade; 

Câncer do Colo uterino AND cervicografia AND Custo-efetividade; Câncer do 

Colo uterino AND custo-efetividade; Câncer do Colo Uterino AND Custo-

Efetividade AND Vacinas contra HPV e Câncer do colo uterino AND Custo-

efetividade. Vale ressaltar que tais descritores foram utilizados em inglês 

segundo a equivalência linguística do português – inglês encontrada no DeCs. 

 
A busca foi realizada pelo acesso online, no mês de outubro de 2017 

sendo a amostra final desta revisão sistemática constituída por 12 artigos. A 

Figura 1 demonstra o processo de seleção dos artigos a partir do fluxograma 

PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analyses). 
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Figura 1. Fluxograma do processo de seleção de artigos inclusos na revisão 

sistemática segundo PRISMA. 
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Para a coleta de dados, foi elaborado um instrumento para apresentação 

e extração das informações dos artigos contemplando os seguintes itens: 

identificação do artigo original, características metodológicas do estudo, 

avaliação do rigor metodológico, das intervenções mensuradas e dos resultados 

encontrados. Para a análise e posterior síntese dos artigos que atenderam aos 

critérios de inclusão, foi utilizado um quadro sinóptico elaborado pela autora, 

especialmente construído para esse fim, que contempla os seguintes aspectos: 

referência bibliográfica, nível de evidência, idioma, país de origem, formação do 

pesquisador principal, base de dados, objetivo, desenho do estudo, 

considerações éticas, sujeitos, principais resultados, conclusão e limitações. Os 

artigos encontrados foram analisados por dois revisores. 

 
Ressalta-se que durante a elaboração desta revisão, foram utilizados os 

seguintes níveis de evidências: I - Ensaio clínico randomizado com desfechos 

clinicamente relevantes, com adequado poder e mínima possibilidade de erro 

alfa e metanálises de ensaios clínicos de nível II comparáveis e com validade 

interna, com adequado poder final e mínima possibilidade de erro alfa; II - Ensaio 

clínico randomizado com desfechos substitutos e análise de hipóteses 

secundárias de estudos de nível I; III- Estudo quase-experimental com controles 

contemporâneos selecionados por método sistemático, independente de 

julgamento clínico. Análise de subgrupos de ensaios clínicos randomizados; IV- 

Estudo quase-experimental com controles históricos e de Coorte; V- Estudos de 

casos e controles e VI- Séries de casos (LIMA, 2017). 

 
No Quadro 1, apresenta-se a identificação dos artigos e nível de evidência 

das publicações selecionadas. 
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Quadro 1 - Caracterização das publicações e níveis de evidência dos artigos incluídos na revisão 
 

Código Autor/ 

Ano 

País Objetivo Desenho/Am 

ostragem 

Tecnologia Avaliada Principais Resultados e 

Conclusões 

Nível de 
Evidência 

1 Petry, 

Barth, 

Wasem, 

Neumann, 

2017 

Alemanha - Avaliar o custo- 

efetividade da 

vacinação de HPV 

em comparação com 

o Papanicolaou na 

Alemanha 

- Análise 

custo- 

efetividade 

construída por 

base de uma 

coorte 

prospectiva de 

10 anos 

--Teste de HPV e 

Papanicolaou 

- Todos os cenários de triagem do 

HPV no modelo foram associados 

com menos mortes por falta de 

diagnóstico de câncer de colo do 

útero em comparação com a 

triagem de Papanicolaou; 

 

- Os custos anuais totais foram 

menores com a triagem de HPV 

do que a citologia de 

Papanicolaou. O custo anual 

médio projetado para a triagem 

de HPV variou de s117 milhões a 

s136 milhões em comparação 

com s177 milhões para a 

Papanicolaou, representando 

economia anual de s41-60 

milhões. O maior impacto clínico 

foi alcançado com a triagem 

primária de HPV (com 

genotipagem), seguida de 

colposcopia para mulheres 

positivas para HPV 16/18. 

IV 

2 Simms 

et.al, 2017 

Austrália - O objetivo deste 

estudo foi determinar 

o manejo ótimo das 

mulheres positivas 

- Coorte/ 

Análise custo- 

efetividade/ 

Mulheres de 

18-84 anos 

Colposcopia - Ao nível da população, a 
referência imediata de 
colposcopia fornece uma redução 
incremental de 1-3% no câncer 
cervical e mortalidade com um 
acompanhamento de 12 meses; 

II 
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   para outros tipos de 

HPV de alto risco 

  - A colposcopia tem uma relação 
custo-efetiva incremental (ICER) 
de A $ 104.600 / LYS (95% CrI: A 
$ 100,100-109,100) em mulheres 
não vacinadas e A $ 117,100 / 
LYS (95% CrI: A $ 112.300- 
122.000) nas coortes oferecidas 
pela vacinação 

 

3 Xie et.al., China - Realizar uma - Estudo de IVA 
Schiller 
Colposcopia 
Citologia em meio 
líquido 
Genotipagem do HPV 

 IV 
 2017  análise econômica da avaliação -A detecção de lesões  

   saúde para avaliar econômica/30 precursoras do CCU a partir do  

   cada método de 86 mulheres IVA e Teste de Schiller teve  

   rastreio cervical em 

termos de 

 menor custo;  

   combinação de custo  -A detecção das lesões pré-  

   e resultado, para  cancerígenas utilizando IVA +  

   determinar o mais 

adequado método de 

triagem do câncer 

cervical 

 Teste de Schiller foi mais alta do 

que as realizadas com Citologia 

do Meio Líquido e testagem do 

HPV, porém a segunda opção 

 

     requer menor uso de colposcopia;  

     
-Os custos da realização 

 

     combinada da  

     colposcopia+IVA+Schiller foi mais  

     custo-efetiva do que o uso da  

     citologia do meio líquido e  

     testagem do HPV;  

     
-Colposcopia + IVA+ SCHILLER 

 

     apresentam alto custo-efetividade  

     para rastreamento de lesões pré-  
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      cancerígenas em países em 

desenvolvimento, principalmente 

 

4 Nghiem, EUA - Avaliamos o 
tratamento e a 
eficiência de custos 
da estratégia de 
"see-and-treat" em 
comparação com o 
usual cuidado 

- Análise - Colposcopia, Teste de 

HPV, Papanicolaou 

- A estratégia de "see-and-treat" 
produziu um ICER de US $ 
70.774 / QALY em comparação 
com os cuidados habituais. Para 
a maioria dos cenários na análise 
de sensibilidade determinística, 
essa estratégia teve ICERs 
maiores do que US $ 50.000 / 
QALY e sua relação custo- 
eficácia foi sensível à desutilidade 
do tratamento com LEEP e à 
aderência ao tratamento 
biopsidirecionado sob cuidados 
habituais. 

IV 
 Davies,  custo-  

 Beck,  efetividade  

 Follen,  com coorte  

 Cantor,  hipotética  

 2016    

5 Kim et. 

eal., 2015 

EUA -Estimar os 

benefícios, custos e 

custo-eficácia da 

prática atual de 

triagem do câncer 

cervical e avaliar o 

valor das melhorias 

na triagem. 

- 

Coorte/Análise 

custo- 

efetividade/ 

Mulheres que 

participaram 

do programa 

de rastreio 

- Ações de um guideline  

-Dentre as ações recomendadas 

pelo presente protocolo em 

estudo, a colposcopia 

demonstrou maior redução da 

incidência de câncer(67,7%), 

quarta maior redução da 

mortalidade por câncer cervical 

(69,9%), apresentou um custo 

vital de Us$ 1115,00 (US$1096- 

1158); 

IV 

      
-Colposcopias com seguimento 

do rastreio mostraram um 
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      incremento no QALY da 

população a baixo custo; 

- Para melhorar a adesão deste 

protocolo, especialmente o 

intervalo de 3 anos para triagem 

citológica e acompanhamento de 

diagnóstico, justifica-se maiores 

investimentos em intervenções 

para melhorar o rastreio do 

câncer cervical nos Estados 

Unidos. 

 

6 Tantitamit 

et.al., 

2015 

Tailândia - Identificar a 
estratégia econômica 
ideal para o 
gerenciamento de 
mulheres com ASC- 
US 
usuárias do Hospital 
Memorial King 
Chulalongkorn 
(KMCH) 

- Análise 
econômica 
baseada em 
um estudo 
retrospectivo 

--Citologia, Teste do 

HPV, colposcopia 

imediata 

- A colposcopia é a estratégia 
menos dispendiosa e também a 
opção mais efetiva entre as três 
estratégias de acompanhamento. 
-Comparado com a triagem de 
HPV, a citologia de repetição é 
menos dispendiosa, porém a 
triagem de HPV fornece possui 
uma relação custo-efetividade 
incremental (ICER) de 56.048 
Baht por caso adicional de 
NIC2 detectado. 
-Do ponto de vista do paciente, o 
menos oneroso e menos efetivo é 
a triagem de citologia repetida. 
-A repetição da colposcopia tem 
uma relação custo-eficácia 
incremental (ICER) de 2.500 Baht 
por caso adicional de NIC2 
detectado quando comparado à 
colposcopia. Da análise de 
sensibilidade, a triagem imediata 
de colposcopia não é mais custo 

IV 
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      efetivo quando o custo exceder 

2.250 Baht ou o custo da citologia 
for inferior a 50 Baht (1USD = 
31.58 THB). 

- Conclusâo: Em mulheres com 
citologia ASC-US, a colposcopia 
é mais rentável do que a citologia 
ou triagem repetidas 
com testes de HPV tanto para o 
fornecedor como para o paciente. 

 

7 Beal et.al., 

2014 

México - Comparar os custos 
e o número de casos 
não detectados de 
quatro estratégias de 
triagem de câncer 
cervical 
no México 

- Análise 
econômica 
onde estimou- 
se os custos e 
os resultados 
a) 
convencional 
Papanicolaou 
(Pap) sozinho; 
b) humanos de 
alto risco - 
Teste de vírus 
do papiloma 
(HR-HPV) 
como triagem 
primária 
com Pap como 
triagem de 
reflexo; c) HR- 
HPV como 
rastreio 
primário com 
tipografia 

- Papanicolaou; 

- Teste de vírus do 

HPV; - citologia do meio 

líquido; 

- O estudo indicou que o custo 
total final de cada opção é de 
98,8 milhões de dólares para o 
esfregaço de papanicolaou, 97,8 
milhões de USD para HR-HPV 
combinado ao Papanicolaou, 91,5 
milhões de dólares para HR-HPV 
mais triagem molecular e 93,9 
milhões de USD para co-teste. 
Para todas as estratégias, o custo 
para tratar casos de NIC 2e3 e 
Cancer Cervical é a maior 
despesa. 
-Os custos para a opção de 
Papanicolaou sozinho são 
aproximadamente 
69,9 milhões de USD, enquanto o 
exame de Papanicolaou HR-HPV 
plus, 
HR-HPV mais testes moleculares 
e co-teste gastam 39,5 milhões 
de USD, 42,3 milhões de USD e 
41,5 milhões 

IV 
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    HPV-16/18, 

citologia 
líquida (LBC) e 
imunomarcaçã 
o para teste 
p16 / Ki67 
como triagem 
de reflexo e 
d)co-teste com 
HR-HPV e 
LBC com 
digitação HPV- 
16/18e 
imunomarcaçã 
o para p16 / 
Ki67 como 
triagem de 
reflexo. O 
resultado de 
interesse eram 
lesões 
cervicais de 
alto grau ou 
câncer/Particip 
aram do 
estudo 17.4 
mulheres 

 USD, respectivamente. 
- Os resultados sugerem que o 
HR-HPV como estratégia de 
triagem é a opção de menor 
custo:91,5 milhões USD. No 
entanto, a triagem molecular HR- 
HPV perdeu 171 casos mais do 
que co-teste, e 1,7 milhões de 
USD é necessário gastar mais 
para encontrar esses casos 
extras 
com a estratégia de co-teste. O 
esfregaço de Papanicolaou 
sozinho é a opção mais cara, pois 
tem o maior número de 
casos perdidos. 

 

- 

 

8 Kececiogl 

u et.al., 

2013 

Turquia Comparar o 
desempenho e custo 
da colposcopia X 
colposcopia imediata 
com base no teste de 
detecção do HPV 
mulheres com 
ASCUS. 

-Estudo de 

análise 

econômica, 

retrospectivo, 

com a 

participação 

de 594 

mulheres 

-Papanicolaou, HPV 

teste + colposcopia 

 
- A taxa de detecção de NIC-2 foi 

maior no grupo de triagem de 

HPV em comparação com o 

grupo de colposcopia imediata 

(8% versus 1,6%, p = 0,011). No 

grupo de triagem do HPV, o custo 

total, o custo por paciente e o 

IV 
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      custo para detectar um caso de 

NIC de alto grau foram maiores 

do que o grupo de colposcopia 

imediata; 
 

- Em mulheres com ASCUS, o 

teste de DNA do HPV + 

colposcopia é mais dispendioso 

do que a colposcopia imediata, 

porém há uma maior taxa de 

detecção de NIC 2.Tais achados 

sugerem que o teste de DNA do 

HPV combinado com citologia 

cervical poderia reduzir a taxa de 

referência para colposcopia; 

 

9 Vokó Húngria -Comparar o custo- - Estudo de - Papanicolaou, 

Citologia Oncótica e 

Coposcopia 

- A relação custo-efetividade IV 
 et.al.,  efetividade das coorte, com incremental da prática intensiva  

 2012  estratégias utilizadas análise de rastreamento atual foi de US $  

   em dois programas econômica em 33,100 por ano de vida ajustado  

   de rastreamento na saúde/Foram de qualidade, em comparação  

   Hungria. coletados com nenhuma triagem, enquanto  

    dados do que a relação custo-efetividade  

    prontuário de incremental do programa  

    mulheres sob renovado foi de US $ 18.990 por  

    os programas ano de vida ajustado de  

    de rastreio em qualidade em comparação com  

    estudo nenhuma triagem. Os parâmetros  

     mais influentes na análise  

     determinística foram os pesos de  
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      qualidade de vida do câncer de 

fase I ou IIA não detectado. 

 

10 Perkins, 

Langrish, 

EUA Foi examinado o 
impacto da adesão 
ao paciente e do 
desempenho do teste 
de rastreio no 
custo-efetividade da 
inspeção visual com 
ácido acético (VIA) e 
Papanicolaou quando 
usado com 
colposcopia para 
diagnóstico. 

- A análise 
custo- 
efetividade foi 
realizada 
usando 
modelagem 
computacional 
. 

--IVA e colposcopia - IVA foi mais sensível do que o 
Papanicolaou (70% vs. 4%), 
menos dispendiosos (US $ 0,23 
vs. US $ 3,17). A IVA apresentou 
maior taxa de falso positivo do 
que os esfregaços de 
Papanicolaou resultando em 
maior 
taxas de referência de 
colposcopia, onde mais NIC foi 
detectada e tratada. Análise 
custo-efetividade revelou que o 
rastreio com IVA custaria US $ 
3,198 por caso de câncer evitado 
e reduziria o câncer casos em 
42%, contra US $ 36,802 e 2% 
para a triagem Papaniclau. 
Embora a qualidade do 
Papanicolaou fosse baixa em 
Honduras, análise de 
sensibilidade mostrou que IVA foi 
mais rentável do que os 
esfregaços de Papanicolaou, 
mesmo que quando a precisão do 
teste foi equivalente. 

IV 

 Stern,    

 Burgess,    

 Simon, et.    

 al.,2010    

11 TOMBOL 

A Group, 

2009 

Reino 

Unido 

- Estimar a relação 
custo-eficácia das 
métodos alternativos 
para gerenciamento 
de citologia cervical 
de baixo grau 

- Estudo 

multicêntrico 

sobre análise 

custo- 

efetividade em 

um teste 

- Citologia oncótica, 

colposcopia e biópsia 

-A colposcopia sem tratamento e 

com tratamento teve menor custo 

que a realização de papanicolaou. 

-Para cada NIC detectado 

verificou-se um custo de 1241,00 

II 
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   anormalidades 

detectadas na 
triagem de rotina. 

ccontrolado 

randomizado/ 

Participaam do 

estudo 4201 

mulheres com 

alterações na 

citologia 

 libras na perspectiva do NHS. Já 

na perspectiva social os custos 

foram de 1689 libras 

- Mesmo diante dos resultados, 
não existe uma razão econômica 
convincente para favorecer 
qualquer método de 
acompanhamento sobre qualquer 
um dos outros. 

 

12 Legood, Índia -Investigar o custo- -Análise custo- - IVA, Teste do HPV e 

citologia 

- Os custos por 1.000 mulheres 
elegíveis para triagem foram de 
US $ 3.917, US $ 6.609 e US $ 
11.779 com VIA, citologia e HPV, 
respectivamente. O custo de 
detectar um caso de CIN2 / 31 
usando VIA foi de US $ 522 (95% 
CI $ 429- $ 652). Sugere-se que 
mais casos de NIC2 pode ser 
detectado na mesma população 
se a citologia fosse usada em vez 
de ao invés do IVA e cada caso 
adicional custariam US $ 1065 
(95% IC $ 713-$ 2175). 

II 
 2005  efetividade da efetividade  

   citologia e IVA para prospectivo  

   rastreio de NIC com 131.578  

    mulheres  
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Embora não tenhamos feito delimitação temporal durante a busca nas 

bases verifica-se no quadro 1 que os 12 artigos analisados foram publicados 

entre 2005 e 2017. Dentre os artigos incluídos nesta revisão, 03 estudos foram 

desenvolvidos nos Estados Unidos, enquanto países como a Austrália, China, 

Tailândia, Alemanha, Índia, México e Reino Unido tiveram uma publicação. Vale 

ressaltar que não foram encontrados artigos com essa temática desenvolvidos 

no Brasil. Do total de estudos recusados, três apresentavam nível de evidência 

científica 2 e nove utilizaram como modelo de desenvolvimento a análise custo- 

efetividade utilizando uma coorte prospectiva e retrospectiva, bem como modelo 

de Markov computacional hipotético para estimar o impacto econômico em 

saúde. Os periódicos em que foram publicados foram variados, porém nenhum 

era da área de enfermagem. A maioria deles é multiprofissional com enfoque em 

ginecologia, câncer, saúde da mulher, saúde pública e epidemiologia. 

 
Todos os estudos avaliados tinham por objetivo investigar a análise custo- 

efetividade de programas de rastreamento em seus países de origem ou de 

estudo (caso do artigo realizado na Índia, onde os autores são filiados a 

universidades e centros de estudo americanos). Ou buscavam comparar o custo- 

efetividade entre uso de diferentes tecnologias para rastreamento de neoplasias 

intraepiteliais cervicais. Por conta disto, identificou-se apenas uma categoria 

temática: Custo-efetividade das estratégias de rastreio das lesões pré- 

cancerígenas. 

 
A avaliação de custo-efetividade é um processo que visa determinar, de 

forma sistemática e objetiva, a relação entre os custos e os benefícios 

decorrentes de intervenções preventivas. Os estudos de custo-efetividade 

também podem ser entendidos como um instrumento de análise de valor das 

intervenções em saúde. Vale ressaltar que os custos são confrontados com os 

desfechos clínicos na intenção de ponderar o impacto de diferentes alternativas 

para tratamento ou prevenção de um agravo em saúde, a fim de identificar os 

melhores efeitos do tratamento, considerando aquela que apresentar menor 

gasto (PORZSOLT, CORREIA, 2017). No Brasil, os estudos de custo-efetividade 

sobre o rastreamento de lesões precursoras do câncer cervical são escassos e 
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na presente busca de artigos não foram encontrados estudos realizados no 

Brasil. 

 
No quadro 1 estão expressos os objetivos, metodologia e principais 

resultados encontrados em cada estudo. Como estratégia principal de rastreio 

prevaleceu a utilização da colposcopia, que obteve maior relação de custo- 

efetividade incremental quando comparada a outras estratégias. Além disso, foi 

achado maior incremento do QALY quanto esta alternativa para rasteio foi 

utilizada. Outro resultado relevante foi a comparação entre programas de rastreio 

já estabelecidos em um determinado local e uma nova proposta com a introdução 

de novas tecnologias de rastreamento. 

 
 

 
3.2 Custo-efetividade das estratégias de rastreio das neoplasias 

intraepiteliais cervicais (NIC) 

 
As lesões intraepiteliais cervicais incidem, principalmente, em mulheres 

com faixa etária de 40-45 anos. A taxa de progressão para a doença maligna 

varia de 35 a 74% dos caso (BRASIL, 2016). Em relação às atipias de significado 

indeterminado em células escamosas, pode-se revelar ao exame citológico: 

Células escamosas atípicas de significado indeterminado; Células escamosas 

atípicas de significado indeterminado; quando não se pode excluir lesão 

intraepitelial de alto grau; Células glandulares atípicas de significado 

indeterminado, possivelmente não neoplásicas e células glandulares atípicas de 

significado indeterminado, quando não se pode excluir lesão intraepitelial de alto 

grau (BRASIL,2016 (SOUSA, ORIÁ, 2016), 2016). 

 
Diante de cada achado diagnóstico, faz-se necessário seguir as seguintes 

recomendações: no caso de Células escamosas atípicas de significado 

indeterminado, que possivelmente não são neoplásicas, deve-se encaminhar a 

mulher para realizar a repetição da citologia em 6 e 12 meses, levando em 

consideração o tratamento de possíveis infecções. Se o resultado se mantiver, 

fazer a colposcopia. Para Células escamosas atípicas de significado 

indeterminado, quando não se pode excluir lesão intraepitelial de alto grau, todas 
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as mulheres deverão ser submetidas à colposcopia, avaliar o resultado deste 

exame e realizar mais duas citologias, que deverão ser avaliadas para 

encaminhamento da paciente para exérese da zona de transformação e até 

mesmo a biópsia. Em Células glandulares atípicas de significado indeterminado, 

possivelmente não neoplásicas e células glandulares atípicas de significado 

indeterminado, quando não se pode excluir lesão intraepitelial de alto grau se 

recomenda realizar a colposcopia com coleta de material citológico do canal da 

cérvice. Se forem encontradas alterações neste exame, encaminhar a paciente 

para a biópsia para avaliar a existência de adenocarcinoma invasor. Também é 

necessário realizar uma avaliação do endométrio da cliente, através de 

ultrassonografia. Na análise de atipias de origem indefinida, tem que ser feita a 

diferenciação entre Células atípicas de origem indefinida, possivelmente não 

Neoplásicas e Células atípicas de origem indefinida, quando não se pode excluir 

lesão de alto grau, em mulheres acima de 35 anos e em jovens com sangramento 

uterino anormal, faz-se exame colposcópico para definir o tipo de lesão, se NIC 

I indicar a realização de uma citologia a cada 3 meses e se for NIC II ou III, realizar 

biópsia (BRASIL 2016; SOUSA, ORIÁ, 2016). 

 
Tais recomendações corroboram com o resultado encontrado na análise 

do estudo, pois a colposcopia se mostrou um método eficaz para realizar o 

screening do câncer do colo uterino. Outro método que possui maior acurácia é 

a testagem do HPV, porém possui um custo maior do que o rastreio com a 

colposcopia, que possui sensibilidade deste exame para lesões de alto grau de 

88,6% e a especificidade é 14,2%. A biópsia dirigida por colposcopia tem 

sensibilidade de 42,3% e especificidade de 93,8% (MESINAS, 2014). 

 
Diante dos resultados apresentados, recomenda-se a utilização da 

colposcopia para rastreio do CCU na atenção básica, em conjunto com teste de 

IVA e Schiller a fim de obter maior detecção de neoplasias intraepiteliais cervicais 

e tratá-las a fim de evitar a incidência e morbimortalidade por câncer uterino. 

Outro exame recomendado é a cervicografia digital, porém não foi encontrado 

na literatura pesquisas sobre custo-efetividade desta tecnologia. 
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4 METODOLOGIA 

 
4.1 Tipo de Estudo 

 
Este estudo trata-se de uma avaliação econômica em saúde que tem por 

premissa avaliar tecnologias em saúde a serem implementadas na rotina 

assistencial por meio da análise de custos, sejam elas equipamentos médicos, 

exames diagnósticos, procedimentos médicos e modelos de cuidado à saúde em 

busca de elucidar seu real impacto; sendo, portanto, avaliados de forma 

parametrizada (GUEDES, GUEDES, CHAOUBAH, 2016). 

 
A presente pesquisa realizou a análise custo-efetividade das ações de um 

protocolo clínico (PROGYNE) (SOUSA, ORIÁ, 2016) para ser utilizado em 

consultas ginecológicas na prevenção do câncer de colo uterino. Para tanto, os 

custos foram expressos em unidade monetária nacional (R$) e o equivalente em 

dólares (US$) e os desfechos em benefícios da saúde. Análise custo-efetividade 

é um tipo de avaliação econômica em saúde e é definida como o cálculo 

estimado dos custos quanto das consequências de determinadas alternativas 

são avaliadas, pois possuem diferentes magnitudes e desfechos iguais 

(GUEDES, GUEDES, CHAOUBAH, 2016). 

 
4.2 Local do Estudo 

 
O estudo ocorreu na cidade de Fortaleza-CE, situada na região nordeste 

do país, considerada a quinta maior capital do país. Fortaleza é tida como uma 

megalópole por possuir 2.452.185 habitantes em uma área total correspondente a 

314.930 km2. Possui Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de (IDHM) 

0,732, o que a classifica como uma cidade de alto IDHM e os fatores que contribuem 

para isto são: longevidade, renda e educação (PMF, 2018). 

 
O desenvolvimento do PROGYNE (SOUSA, ORIÁ, 2016) ocorreu na 

Casa de Parto Natural – CPN que se encontra vinculada à Coordenadoria de 

Desenvolvimento Familiar – CDFAM / UFC, situado no bairro Planalto do Pici 

integrando, assim, a Secretaria Executiva Regional III. O CDFAM oferece os 
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seguintes serviços à comunidade: ginecologia, puericultura, odontologia, grupos 

de apoio (adolescentes, gestantes e idosos), farmácia viva dentre outros, e serve 

como campo de estágio e pesquisa para os enfermeiros da Universidade Federal 

do Ceará, tanto no nível de graduação, como especialização, mestrado e 

doutorado. Encontra-se localizada na cidade de Fortaleza, Ceará, no Campus 

do Pici, junto às comunidades do Planalto do Pici, Panamericano, Jóquei Clube 

e Favela do Papoco, bairros que integram a Secretaria Executiva Regional III 

(SER III) do município de Fortaleza. 

 
4.3 Caracterização das tecnologias para rastreio do câncer cervical 

As tecnologias a serem testadas segundo a diretriz clínica PROGYNE 

(SOUSA, ORIÁ, 2016) estão descritas no fluxograma abaixo: 
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Figura 2. Fluxograma de rastreio das mulheres com ASCUS segundo o 

Protocolo Clínico para Detecção de Lesões Precursoras do Câncer de Colo 

Uterino (PROGYNE). 

 
 
 
 

 

Figura 3. Fluxograma de rastreio das mulheres com HSIL/LSIL segundo 

Protocolo Clínico para Detecção de Lesões Precursoras do Câncer de Colo 

Uterino (PROGYNE). 
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Figura 4. Fluxograma de rastreio das mulheres com testes de IVA/Schiller 

alterados segundo Protocolo Clínico para Detecção de Lesões Precursoras do 

Câncer de Colo Uterino (PROGYNE). 

 
4.4 População e amostra 

 
Ao analisar a série histórica de Fortaleza-CE da incidência do CCU 

nos últimos vinte anos, considerando mulheres e adolescentes com vida sexual 

ativa a partir de 15 anos e uma expectativa de vida de 80 anos, denota-se que 

em 1997 registrou-se uma taxa de incidência (a cada 100.000 habitantes) de 

27,58; em 2007 foi de 20,31 e em 2017 correspondeu a 15,43/100.000. A 

probabilidade de desenvolver a doença foi de 1,781%, 1,349% e 1,055% em 

cada década estudada, respectivamente (INCA, 1996, INCA, 2006; INCA, 2016). 
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O estudo levou em consideração a população feminina registrada no 

Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2010, 

resultando em 1.304.267 mulheres, de acordo com as figuras abaixo: 

 

 

Figura 5. Pirâmide etária por sexo, em Fortaleza-CE, 2010. Fonte: IBGE-Censo 
demográfico 2010. 
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Além da faixa etária das mulheres, o modelo utilizado neste estudo 

considera a chance da mulher se infectar pelo vírus HPV 16 e 18 (de maior 

importância clínica por seu potencial oncogênico), bem como sua chance de 

remissão. As chances de infecção e remissão do HPV 16 e 18 entre mulheres 

residentes em Fortaleza-CE foram geradas (Tabelas 1 e 2) conforme os 

preceitos de Campos (2014). 

 
Tabela 1 – Chances de infecção pelo vírus HPV oncogênico, por faixa etária em 
Fortaleza, 2018 

 

Idade 
Chance de 

  infecção  
Chance Ponderada pela população 

50+ 0,0222 0,003613 

45 – 49 0,0333 0,002089 

40 – 44 0,0333 0,002285 

35 – 39 0,0333 0,002416 

30 – 34 0,0576 0,004744 

25 – 29 0,15 0,013235 

20-24 0,25 0,022059 

16-19 0,0855 0,007376 

0-15 0 0 

- - 0,057818 

 
 
 

Tabela 2. Chances de remissão da infecção pelo vírus HPV oncogênico, por 
faixa etária em Fortaleza, 2018  

 

Idade Chance de remissão Chance ponderada 

16 – 29 0,7 0,183922 

30+ 0,413 0,20812 

Total - 0,392041 

 

 
4.5 Coleta de dados 

O estudo deu-se em duas etapas distintas: 1. Obtenção dos valores de 

cada exame para rastreio do câncer cervical preconizado no PROGYNE 

(SOUSA, ORIÁ, 2016); 2. Avaliação econômica relativa ao custo-efetividade das 

estratégias para rastreamento de lesões pré-cancerígenas do colo uterino. 

A coleta de da dados dos valores relativos aos gastos em saúde para 

rastreamento do câncer cervical foi baseada em uma busca na literatura com 

estudos que apresentavam rigoroso teor metodológico e estão disponibilizados 
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na Tabela 3 (BRASIL, 2009). Vale ressaltar que eles foram ajustados de acordo 

com a tabela gastos com a saúde disponibilizados pela Agência Nacional de 

Saúde Suplementar e variaram de 6,73% em 2010 a 13,55% em 2017 

(ANS,2018), conforme mostra a Figura 6. 

 
 

Figura 6 – Reajustes anuais sofridos pela inflação nos custos em saúde 

 
 
 

Os custos para rastreamento do câncer do colo do uterino em 2009 per 

capita foi de R$ 8.711,00 e em 2017 registrou-se o preço de R$18.919,27, 

levando em consideração a mulher que não fora infectada pelo Papiloma vírus 

humano até o desenvolvimento de adenocarcinoma ou carcinoma in situ, 

corrigidos pela inflação ao longo deste tempo. A tabela 3 demonstra os valores 

de cada procedimento preconizado pelo PROGYNE (SOUSA, ORIÁ, 2016). Vale 

destacar que o valor atribuído a cervicografia digital foi mensurado através de 

uma pesquisa realizada no Centro de Desenvolvimento Familiar (CEDEFAM), 

pois não é um procedimento realizado pelo SUS na atenção primária 

(FONSECA, 2010; ANS, 2018). 

Para mensurar o valor de cada cervicografia digital, foram considerados 

os seguintes parâmetros: CERVICOGRAFIA DIGITAL = VALOR DO 

EQUIPAMENTO fotográfico com flash embutido / PELA PREVISÃO DE 

DISPAROS (TOTAL DE DISPAROS) X 3. A máquina fotográfica utilizada neste 

estudo foi a Nikon Coolpix 900 com capacidade para 100.000 disparos e custou 

R$ 2.837,00. 

Reajustes 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

15,00% 
 

10,00% 
 

5,00% 
 

0,00% 

Inflação em Saúde - ANS 
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Tabela 3. Custos dos procedimentos realizados durante a história natural do 
  câncer cervical, 2018  

 

Procedimento Custo (R$) 

Consulta 42,00 

Papanicolaou 27,00 

Biopsia 368,00 

Cervicografia digital 0,10 

Anamotopatologia 120,00 

Tratamento lesões (conização e histerectomia) 1.028,73 

Colposcopia 24,00 

 
 

A Tabela 4 mostra a interrelação do estado de saúde da mulher saudável 

até o desenvolvimento do câncer no colo uterino e os procedimentos necessários 

para tratar e diagnosticar as lesões precursoras em cada estadiamento. 

 
Tabela 4 Desenvolvimento do câncer cervical e custo das intervenções 

diagnósticas, 2018 

Estado de Saúde Procedimentos Custo (R$) 

Saudável 2 consultas + Papanicolaou + cervicografia 111,10 

Infectada 2 consultas + Papanicolaou + cervicografia 111,10 

NIC1 2 consultas + Colposcopia 108,00 

NIC2 Biopsia + Anatomia patologica + Consulta 530,00 

NIC3 Biopsia + Anatomia patologica + Consulta + Tratamento 1.558,73 

Câncer Tratamento 18.919,27 

Morte xxxx - 
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4.6 Análise dos dados 

 
A análise dos dados foi realizada com a construção da base de dados no 

Microsoft Excel 2013 e posterior análise estatística e cruzamento das variáveis 

no programa R Software (R Development Core Team (2009). R: A language and 

environment for statistical computing.) versão 3.4.4, a fim de verificar o custo 

efetividade das ações preconizadas no protocolo em estudo. 

 
Realizou-se uma análise demográfica sobre o perfil da população com 

relação as idades, mediante a média ponderada. Sobre os dados de situação de 

saúde mensurou-se quantitativamente a incidência do CCU a partir de uma série 

histórica e posteriormente, foi realizada análise econômica do custo de cada 

procedimento a ser estabelecido pelo PROGYNE (SOUSA, ORIÁ, 2016). 

 
Foi traçado um perfil do custeio do rastreamento do câncer cervical de 

forma individual e na população do estudo utilizando as ações preconizadas pelo 

PROGYNE quando comparado a história natural da doença. Além disso, foi 

mensurado a RCEI do referido protocolo. 

 
 
 

 
4.6.1 Desenho do modelo de Markov 

 
A análise dos dados relativos ao custo-efetividade das ações 

preconizadas no protocolo clínico foi feita tendo por base o Modelo de Markov, 

pois permite calcular tanto a expectativa de vida e sua qualidade como as 

implicações de custo e efetividade relativos à implantação de novas tecnologias 

a fim de proporcionar melhoria na assistência em saúde. Além disso, é uma 

ferramenta exitosa para representar matematicamente os elementos clínicos e 

epidemiológicos de determinado agravo em saúde e seus fatores de risco, de 

forma inteligível e com alto rigor metodológico (MAR et.al., 2010). A Figura 4 

demonstra em um diagrama básico o modelo de Markov para detecção das 

lesões precursoras do câncer cervical, por exemplo. 
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Figura 7. Diagrama básico do Modelo de Markov para rastreamento do câncer 
cervical 

 
Os parâmetros adotados para realizar a cadeia de Markov estão expressos 

na Tabela 5. Admitiu-se uma taxa de desconto de 5%. (CAMPOS, 2014; BRASIL, 2009). 
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Tabela 5. Comparação das Matrizes de transições do câncer cervical com e sem ações 
de rastreamento. Fortaleza-CE, 2018  

 

Matriz de Transições - História Natural da doença 

 Não 
Infectada 

 
Infectada 

 
NIC1 

 
NIC2 

 
NIC3 

 
Câncer 

 
Morte 

Não 
Infectada 

 

0,9412 
 

0,0578 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0010 

Infectada 0,3920 0,3761 0,0959 0,1350 0,0000 0,0000 0,0010 

NIC1 0,0000 0,1650 0,7189 0,0850 0,0301 0,0000 0,0010 

NIC2 0,0000 0,0000 0,2430 0,6763 0,0797 0,0000 0,0010 

NIC3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0135 0,9756 0,0099 0,0010 

Câncer 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6500 0,3500 

Morte 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Matriz de Transições - Com PROGYNE 

 Não 
Infectada 

 
Infectada 

 
NIC1 

 
NIC2 

 
NIC3 

 
Câncer 

 
Morte 

Não 
Infectada 

 

0,9331 
 

0,0659 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0000 
 

0,0010 

Infectada 0,3920 0,5031 0,0432 0,0608 0,0000 0,0000 0,0010 

NIC1 0,0000 0,1650 0,7822 0,0383 0,0135 0,0000 0,0010 

NIC2 0,0000 0,0000 0,2430 0,7201 0,0359 0,0000 0,0010 

NIC3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0135 0,9810 0,0045 0,0010 

Câncer 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6500 0,3500 

Morte 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

 
Adotou-se como parâmetro uma um percentual de alcance de 70% da 

população o alvo, bem como uma sensibilidade do Papanicolaou de 60%. Foi simulada 

através de uma coorte prospectiva considerando um horizonte temporal estipulado em 

60 anos (Figura 5). 

 

 

 
 

 
Figura 8- Modelo de Markov para Câncer do Colo Uterino. Fortaleza, 2018 
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4.6.2 Cálculo da razão custo-efetividade incremental (RCEI) 

A razão de custo-efetividade (RCEI) é a diferença entre os custos da tecnologia 

utilizada e testada (X e Y) dividida pela razão de suas respectivas efetividades, como 

demonstrada pelo cálculo abaixo (Figura 5): 

 

 
Figura 9. Cálculo da RCEI. 

 
 

Os resultados obtidos a partir deste cálculo representam o custo 

incremental. São expressos mediante o custo por anos de vida ganho ou custo 

por complicação evitada ou, ainda, custo por QALY (SOAREZ, NOVAES, 2016; 

SECOLI, NITA, ONO-NITA, NOBRE, 2010). 

 
 
 

4.6.3 Cálculo do QALY 

 
Para o cálculo do QALY, admitiu-se os seguintes valores de utilidades: 

Mulher saudável: 1,00; Infectada, porém sem sinais clínicos da doença: 1,00; 

Mulher com diagnóstico de NIC – I: 0,993; Mulher com diagnóstico de NIC II : 

0,880; Mulher com diagnóstico de NIC – III: 0, 810; Mulher com câncer de colo 

uterino: 0,693 e Mulher que sobreviveu ao câncer: 0,850 (MO et.al., 2017). 

 
4.7 Aspectos éticos e legais 

 
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Ceará, sendo assegurado o cumprimento às 

recomendações da Resolução Nº 466/12, referente às pesquisas desenvolvidas 

com seres humanos (BRASIL, 2012a), recebendo parecer favorável (parecer nº 

401.240) (ANEXO B). 

 
Além disso, seguiu-se a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos 

Humanos, sob a ótica do indivíduo e das coletividades. Desse modo, foram 

incorporados ao estudo os quatros referenciais básicos da bioética: autonomia, 
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não maleficência, beneficência e justiça com o intuito de assegurar os direitos e 

deveres correspondentes à comunidade científica e aos sujeitos da pesquisa, 

levando em consideração o respeito pela dignidade e proteção dos direitos 

humanos de forma consistente (UNESCO, 2005). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

As Tabelas 6 e 7 se referem a análise econômica de custo-efetividade 

traçadas a partir do modelo markoviano, considerando os estados de saúde 

desde a infecção pelo vírus HPV 16 e 18 até o estabelecimento do câncer 

cervical: 
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Tabela 6 – Análise econômica comparativa de um cenário sem e com rastreamento do câncer do colo uterino segundo o 
PROGYNE. Fortaleza, 2018 

Cenário da história natural do câncer cervical sem rastreamento 

Idade Sobrevida Não 
infectada 

Infectada NIC1 NIC2 NIC3 Câncer Morte QALY Total 
População 

Custos no Ano Custos 
Descontados 

15 62,1            

  1,00 1,0000 - - - - - 62,10 6.210.000,00 - - 
16 61,2            

  0,94 0,9412 0,0578 - - - - 61,14 5.820.454,52 - - 
17 60,2            

  0,91 0,9085 0,0761 0,0055 0,0078 - - 60,02 5.439.488,98 473.423,62 429.409,18 
18 59,3            

  0,88 0,8849 0,0821 0,0132 0,0160 0,0008 - 58,99 5.089.291,54 1.114.761,12 962.972,57 
19 58,4            

  0,865 0,8651 0,0842 0,0212 0,0230 0,0024 0,0000 57,97 4.760.273,60 1.846.676,44 1.519.265,28 
20 57,5            

  0,85 0,8472 0,0852 0,0289 0,0288 0,0049 0,0003 56,96 4.452.223,75 3.149.916,99 2.468.042,38 
21 56,5            

  0,83 0,8308 0,0858 0,0360 0,0335 0,0079 0,0007 55,86 4.155.883,72 4.666.680,30 3.482.348,69 
22 55,6            

  0,82 0,8156 0,0862 0,0422 0,0374 0,0115 0,0001 54,82 3.882.324,27 4.456.232,50 3.166.961,24 
23 54,7            

  0,80 0,8014 0,0865 0,0477 0,0407 0,0154 0,0002 53,81 3.627.193,19 5.442.329,06 3.683.582,53 
24 53,8            

  0,79 0,7882 0,0867 0,0525 0,0435 0,0197 0,0003 52,80 3.387.728,98 6.473.119,91 4.172.630,81 
25 52,9            

  0,78 0,7759 0,0868 0,0566 0,0458 0,0243 0,0004 51,80 3.162.999,98 7.539.875,01 4.628.829,20 
26 52            

  0,76 0,7643 0,0868 0,0602 0,0479 0,0291 0,0005 50,80 2.952.141,15 8.634.283,22 5.048.286,58 
27 51            

  0,75 0,7534 0,0868 0,0632 0,0496 0,0340 0,0006 49,70 2.748.944,92 9.748.726,11 5.428.455,48 
28 50,1            

  0,74 0,7431 0,0866 0,0658 0,0511 0,0390 0,0007 48,70 2.563.686,12 10.876.393,22 5.767.983,54 
29 49,2            

  0,73 0,7333 0,0864 0,0680 0,0524 0,0441 0,0009 47,71 2.389.949,27 12.011.304,24 6.066.524,85 
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30 48,3  

0,72 
 

0,7241 
 

0,0861 
 

0,0699 
 

0,0535 
 

0,0493 
 

0,0010 
 

46,72 
 

2.227.049,30 
 

13.148.259,11 
 

6.324.537,44 

31 47,3  

0,72 
 

0,7153 
 

0,0858 
 

0,0715 
 

0,0544 
 

0,0544 
 

0,0011 
 

45,63 
 

2.069.961,45 
 

14.282.779,61 
 

6.543.105,90 

32 46,4  

0,71 
 

0,7068 
 

0,0854 
 

0,0728 
 

0,0552 
 

0,0596 
 

0,0013 
 

44,65 
 

1.927.061,97 
 

15.411.035,04 
 

6.723.783,54 

33 45,5  

0,70 
 

0,6987 
 

0,0850 
 

0,0740 
 

0,0558 
 

0,0647 
 

0,0014 
 

43,67 
 

1.793.180,19 
 

16.529.772,62 
 

6.868.461,94 

34 44,6  

0,69 
 

0,6910 
 

0,0846 
 

0,0749 
 

0,0564 
 

0,0698 
 

0,0016 
 

42,69 
 

1.667.792,60 
 

17.636.251,20 
 

6.979.263,47 

35 43,7  

0,68 
 

0,6835 
 

0,0841 
 

0,0757 
 

0,0569 
 

0,0749 
 

0,0017 
 

41,71 
 

1.550.395,12 
 

18.728.167,82 
 

7.058.449,48 

36 42,8  

0,68 
 

0,6763 
 

0,0836 
 

0,0763 
 

0,0573 
 

0,0798 
 

0,0019 
 

40,74 
 

1.440.506,42 
 

19.803.607,93 
 

7.108.353,86 

37 41,9  

0,67 
 

0,6693 
 

0,0831 
 

0,0768 
 

0,0576 
 

0,0847 
 

0,0020 
 

39,78 
 

1.337.665,82 
 

20.860.998,76 
 

7.131.329,74 

38 40,9  

0,66 
 

0,6625 
 

0,0826 
 

0,0771 
 

0,0578 
 

0,0896 
 

0,0021 
 

38,72 
 

1.238.416,38 
 

21.899.050,68 
 

7.129.702,52 

39 40  

0,66 
 

0,6559 
 

0,0821 
 

0,0774 
 

0,0580 
 

0,0943 
 

0,0023 
 

37,76 
 

1.148.563,22 
 

22.916.736,11 
 

7.105.744,48 

40 39,1  

0,65 
 

0,6495 
 

0,0816 
 

0,0776 
 

0,0582 
 

0,0990 
 

0,0024 
 

36,80 
 

1.064.533,87 
 

23.913.241,56 
 

7.061.646,51 

41 38,2  

0,64 
 

0,6433 
 

0,0810 
 

0,0778 
 

0,0583 
 

0,1035 
 

0,0025 
 

35,85 
 

985.975,42 
 

24.887.941,06 
 

6.999.502,83 

42 37,3  

0,64 
 

0,6373 
 

0,0805 
 

0,0778 
 

0,0584 
 

0,1080 
 

0,0027 
 

34,90 
 

912.552,52 
 

25.840.362,70 
 

6.921.297,71 

43 36,4  

0,63 
 

0,6313 
 

0,0800 
 

0,0779 
 

0,0584 
 

0,1124 
 

0,0028 
 

33,96 
 

843.944,29 
 

26.770.186,99 
 

6.828.904,37 

44 35,5  

0,63 
 

0,6256 
 

0,0794 
 

0,0778 
 

0,0584 
 

0,1166 
 

0,0029 
 

33,02 
 

779.847,15 
 

27.677.198,89 
 

6.724.073,65 

45 34,7  

0,62 
 

0,6199 
 

0,0789 
 

0,0778 
 

0,0584 
 

0,1208 
 

0,0031 
 

32,18 
 

722.063,73 
 

28.561.308,37 
 

6.608.442,66 

46 33,8  

0,61 
 

0,6144 
 

0,0783 
 

0,0777 
 

0,0584 
 

0,1248 
 

0,0032 
 

31,25 
 

666.062,97 
 

29.422.481,09 
 

6.483.522,48 

47 32,9  
0,61 

 
0,6090 

 
0,0778 

 
0,0775 

 
0,0584 

 
0,1288 

 
0,0033 

 
30,32 

 
613.803,27 

 
30.260.770,26 

 
6.350.711,85 
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48 32,1  

0,60 
 

0,6036 
 

0,0772 
 

0,0774 
 

0,0583 
 

0,1326 
 

0,0034 
 

29,49 
 

566.828,89 
 

31.076.320,27 
 

6.211.303,05 

49 31,2  

0,60 
 

0,5984 
 

0,0767 
 

0,0772 
 

0,0582 
 

0,1364 
 

0,0035 
 

28,58 
 

521.306,31 
 

31.869.273,30 
 

6.066.469,13 

50 30,3  

0,59 
 

0,5933 
 

0,0762 
 

0,0770 
 

0,0581 
 

0,1400 
 

0,0037 
 

27,67 
 

478.901,83 
 

32.639.843,97 
 

5.917.286,63 

51 29,5  

0,59 
 

0,5883 
 

0,0757 
 

0,0768 
 

0,0580 
 

0,1435 
 

0,0038 
 

26,85 
 

440.916,69 
 

33.388.297,32 
 

5.764.737,09 

52 28,7  

0,58 
 

0,5834 
 

0,0751 
 

0,0766 
 

0,0579 
 

0,1470 
 

0,0039 
 

26,04 
 

405.509,88 
 

34.114.918,75 
 

5.609.708,26 

53 27,8  

0,58 
 

0,5785 
 

0,0746 
 

0,0763 
 

0,0578 
 

0,1503 
 

0,0040 
 

25,14 
 

371.188,38 
 

34.820.004,86 
 

5.452.999,56 

54 27  

0,57 
 

0,5737 
 

0,0741 
 

0,0761 
 

0,0577 
 

0,1535 
 

0,0041 
 

24,34 
 

340.548,15 
 

35.503.893,60 
 

5.295.333,53 

55 26,2  

0,57 
 

0,5690 
 

0,0736 
 

0,0758 
 

0,0576 
 

0,1567 
 

0,0042 
 

23,54 
 

312.035,98 
 

36.166.916,80 
 

5.137.354,37 

56 25,4  

0,56 
 

0,5644 
 

0,0731 
 

0,0755 
 

0,0574 
 

0,1597 
 

0,0043 
 

22,74 
 

285.517,52 
 

36.809.429,24 
 

4.979.638,56 

57 24,6  

0,56 
 

0,5599 
 

0,0726 
 

0,0753 
 

0,0573 
 

0,1627 
 

0,0043 
 

21,95 
 

260.867,73 
 

37.431.809,30 
 

4.822.700,13 

58 23,8  

0,56 
 

0,5554 
 

0,0721 
 

0,0750 
 

0,0571 
 

0,1655 
 

0,0044 
 

21,17 
 

237.971,11 
 

38.034.425,41 
 

4.666.991,39 

59 23  

0,55 
 

0,5510 
 

0,0716 
 

0,0747 
 

0,0570 
 

0,1683 
 

0,0045 
 

20,39 
 

216.720,04 
 

38.617.674,86 
 

4.512.913,01 

60 22,3  

0,55 
 

0,5467 
 

0,0711 
 

0,0744 
 

0,0568 
 

0,1710 
 

0,0046 
 

19,70 
 

197.898,39 
 

39.181.907,70 
 

4.360.809,54 

61 21,5  

0,54 
 

0,5424 
 

0,0706 
 

0,0741 
 

0,0567 
 

0,1736 
 

0,0047 
 

18,93 
 

179.581,34 
 

39.727.533,46 
 

4.210.986,46 

62 20,7  

0,54 
 

0,5382 
 

0,0701 
 

0,0738 
 

0,0565 
 

0,1761 
 

0,0048 
 

18,16 
 

162.617,18 
 

40.254.930,43 
 

4.063.703,60 

63 20  

0,53 
 

0,5340 
 

0,0697 
 

0,0735 
 

0,0563 
 

0,1785 
 

0,0048 
 

17,48 
 

147.655,22 
 

40.764.492,25 
 

3.919.184,26 

64 19,3  

0,53 
 

0,5299 
 

0,0692 
 

0,0732 
 

0,0562 
 

0,1809 
 

0,0049 
 

16,81 
 

133.783,75 
 

41.256.578,61 
 

3.777.613,79 

65 18,5  

0,53 
 

0,5259 
 

0,0687 
 

0,0729 
 

0,0560 
 

0,1831 
 

0,0050 
 

16,06 
 

120.282,72 
 

41.731.579,61 
 

3.639.149,27 
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66 17,8  

  0,52 0,5219 0,0683 0,0726 0,0558 0,1853 0,0051 15,40 108.431,36 42.189.881,32 3.503.918,94 
67 17,1            

  0,52 0,5180 0,0678 0,0723 0,0556 0,1874 0,0051 14,74 97.478,21 42.631.839,49 3.372.022,94 
68 16,4            

  0,51 0,5141 0,0674 0,0720 0,0555 0,1895 0,0052 14,09 87.366,13 43.057.823,38 3.243.539,73 
69 15,8            

  0,51 0,5103 0,0669 0,0717 0,0553 0,1914 0,0052 13,52 78.538,95 43.468.199,88 3.118.526,98 
70 15,1            

  0,51 0,5066 0,0665 0,0714 0,0551 0,1933 0,0053 12,88 69.920,14 43.863.333,40 2.997.023,75 
71 14,5            

  0,50 0,5028 0,0661 0,0711 0,0549 0,1952 0,0054 12,32 62.430,95 44.243.557,39 2.879.050,56 
72 13,8            

  0,50 0,4992 0,0656 0,0708 0,0547 0,1969 0,0054 11,68 55.139,08 44.609.229,21 2.764.615,08 
73 13,2            

  0,50 0,4956 0,0652 0,0705 0,0546 0,1986 0,0055 11,13 48.836,90 44.960.697,76 2.653.711,44 
74 12,6            

  0,49 0,4920 0,0648 0,0702 0,0544 0,2002 0,0055 10,59 43.059,53 45.298.270,27 2.546.319,96 
 2152            

         2.034,91 89.663.292,04 1.532.696.533,37 285.263.737,79 

Cenário com rastreamento do câncer de colo de útero segundo Progyne. 
 

 
Idade 

 
Sobrevida 

Não 
infectada 

 
Infectada 

 
NIC1 

 
NIC2 

 
NIC3 

 
Câncer 

 
Morte 

 
QALY 

Total 
População 

 
Custos no Ano 

Custos 
Descontados 

15 62,1 
0,9331 0,0659 - - - - 0,0010 62,04 6.203.790,00 11.098.890,00 11.098.890,00 

16 61,2 
0,8965 0,0946 0,0028 0,0040 - - 0,0020 61,05 5.811.716,59 11.254.749,97 10.718.809,49 

17 60,2 
0,8736 0,1072 0,0073 0,0087 0,0002 - 0,0030 59,95 5.433.170,25 11.467.298,40 10.401.177,68 

18 59,3 
0,8572 0,1127 0,0125 0,0131 0,0006 0,0000 0,0040 58,96 5.086.204,60 11.696.106,00 10.103.536,12 

19 58,4 
0,8440 0,1152 0,0178 0,0168 0,0012 0,0000 0,0050 57,97 4.760.350,55 11.933.756,09 9.817.930,67 

20 57,5 
0,8327 0,1165 0,0230 0,0198 0,0020 0,0000 0,0060 56,99 4.454.428,10 12.173.951,81 9.538.609,79 
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21 56,5 
0,8227 0,1173 0,0278 0,0222 0,0030 0,0001 0,0070 55,92 4.160.246,84 12.658.341,42 9.445.849,26 

22 55,6 
0,8136 0,1178 0,0322 0,0242 0,0041 0,0002 0,0080 54,95 3.891.176,35 13.055.450,86 9.278.265,18 

23 54,7 
0,8054 0,1182 0,0362 0,0259 0,0054 0,0003 0,0090 53,98 3.638.602,25 13.491.809,67 9.131.787,85 

24 53,8 
0,7978 0,1185 0,0397 0,0273 0,0067 0,0005 0,0100 53,02 3.401.512,13 13.963.734,23 9.001.147,59 

25 52,9 
0,7909 0,1187 0,0428 0,0285 0,0081 0,0006 0,0110 52,06 3.178.964,32 14.466.802,57 8.881.361,83 

26 52 
0,7845 0,1189 0,0455 0,0295 0,0095 0,0008 0,0120 51,10 2.970.085,06 14.996.377,35 8.768.071,25 

27 51 
0,7786 0,1190 0,0479 0,0303 0,0110 0,0009 0,0130 50,05 2.768.626,11 15.547.943,61 8.657.676,78 

28 50,1 
0,7732 0,1191 0,0500 0,0311 0,0125 0,0001 0,0140 49,07 2.583.140,54 14.259.081,58 7.561.895,40 

29 49,2 
0,7682 0,1191 0,0518 0,0317 0,0141 0,0001 0,0151 48,12 2.410.609,46 14.532.448,49 7.339.874,01 

30 48,3 
0,7634 0,1191 0,0534 0,0322 0,0157 0,0001 0,0161 47,17 2.248.741,20 14.805.930,82 7.121.905,88 

31 47,3 
0,7591 0,1190 0,0547 0,0327 0,0172 0,0002 0,0171 46,13 2.092.471,54 15.078.825,63 6.907.783,76 

32 46,4 
0,7549 0,1189 0,0559 0,0331 0,0188 0,0002 0,0182 45,19 1.950.277,25 15.350.508,39 6.697.375,96 

33 45,5 
0,7510 0,1188 0,0569 0,0335 0,0204 0,0002 0,0192 44,25 1.816.952,27 15.620.444,47 6.490.617,31 

34 44,6 
0,7474 0,1186 0,0578 0,0338 0,0220 0,0002 0,0203 43,31 1.691.981,53 15.888.165,93 6.287.486,77 

35 43,7 
0,7439 0,1185 0,0585 0,0340 0,0236 0,0002 0,0213 42,37 1.574.870,26 16.153.278,64 6.088.000,84 

36 42,8 
0,7405 0,1183 0,0592 0,0343 0,0251 0,0003 0,0224 41,44 1.465.146,24 16.415.448,46 5.892.199,89 

37 41,9 
0,7373 0,1180 0,0597 0,0345 0,0267 0,0003 0,0235 40,51 1.362.357,45 16.674.392,87 5.700.139,05 

38 40,9 
0,7343 0,1178 0,0602 0,0347 0,0282 0,0003 0,0245 39,49 1.262.995,31 16.929.879,20 5.511.882,88 
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39 40 
0,7313 0,1176 0,0606 0,0348 0,0297 0,0003 0,0256 38,56 1.172.992,60 17.181.717,01 5.327.499,09 

40 39,1 
0,7285 0,1173 0,0609 0,0349 0,0312 0,0003 0,0267 37,64 1.088.725,92 17.429.746,36 5.147.052,41 

41 38,2 
0,7258 0,1171 0,0612 0,0350 0,0327 0,0004 0,0278 36,72 1.009.850,43 17.673.847,39 4.970.605,83 

42 37,3 
0,7231 0,1168 0,0615 0,0351 0,0342 0,0004 0,0289 35,80 936.038,26 17.913.917,72 4.798.212,75 

43 36,4 
0,7205 0,1166 0,0617 0,0352 0,0356 0,0004 0,0300 34,89 866.975,62 18.149.886,27 4.629.920,50 

44 35,5 
0,7180 0,1163 0,0618 0,0353 0,0370 0,0004 0,0311 33,98 802.365,68 18.381.696,93 4.465.765,64 

45 34,7 
0,7156 0,1160 0,0620 0,0354 0,0384 0,0004 0,0322 33,16 744.080,99 18.609.314,63 4.305.775,74 

46 33,8 
0,7132 0,1157 0,0621 0,0354 0,0398 0,0005 0,0333 32,25 687.469,94 18.832.719,01 4.149.968,07 

47 32,9 
0,7108 0,1155 0,0622 0,0354 0,0412 0,0005 0,0345 31,35 634.560,41 19.051.900,71 3.998.349,37 

48 32,1 
0,7085 0,1152 0,0622 0,0355 0,0425 0,0005 0,0356 30,54 586.965,31 19.266.861,03 3.850.916,44 

49 31,2 
0,7063 0,1149 0,0623 0,0355 0,0438 0,0005 0,0367 29,64 540.731,05 19.477.613,78 3.707.657,27 

50 30,3 
0,7041 0,1146 0,0623 0,0355 0,0451 0,0005 0,0379 28,75 497.592,27 19.684.176,06 3.568.549,90 

51 29,5 
0,7019 0,1143 0,0623 0,0355 0,0463 0,0005 0,0390 27,95 458.915,95 19.886.578,29 3.433.565,19 

52 28,7 
0,6997 0,1140 0,0623 0,0356 0,0476 0,0006 0,0402 27,15 422.803,00 20.084.850,26 3.302.665,07 

53 27,8 
0,6976 0,1138 0,0623 0,0356 0,0488 0,0006 0,0413 26,26 387.704,86 20.279.029,77 3.175.804,85 

54 27 
0,6956 0,1135 0,0623 0,0356 0,0500 0,0006 0,0425 25,46 356.340,85 20.469.157,56 3.052.933,22 

55 26,2 
0,6935 0,1132 0,0623 0,0356 0,0512 0,0006 0,0437 24,67 327.101,05 20.655.280,79 2.933.993,45 

56 25,4 
0,6915 0,1129 0,0622 0,0356 0,0523 0,0006 0,0448 23,88 299.854,00 20.837.446,40 2.818.923,13 
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57 24,6 
0,6895 0,1126 0,0622 0,0356 0,0534 0,0006 0,0460 23,10 274.477,47 21.015.701,44 2.707.655,01 

58 23,8 
0,6875 0,1124 0,0622 0,0356 0,0545 0,0007 0,0472 22,31 250.858,67 21.190.100,36 2.600.118,57 

59 23 
0,6856 0,1121 0,0621 0,0356 0,0556 0,0007 0,0484 21,53 228.892,45 21.360.693,61 2.496.239,16 

60 22,3 
0,6836 0,1118 0,0621 0,0356 0,0567 0,0007 0,0496 20,85 209.416,63 21.527.537,18 2.395.939,73 

61 21,5 
0,6817 0,1115 0,0620 0,0355 0,0577 0,0007 0,0508 20,07 190.403,64 21.690.686,53 2.299.140,65 

62 20,7 
0,6798 0,1113 0,0620 0,0355 0,0587 0,0007 0,0520 19,29 172.756,40 21.850.195,69 2.205.760,09 

63 20 
0,6780 0,1110 0,0619 0,0355 0,0597 0,0007 0,0531 18,61 157.173,24 22.006.123,50 2.115.715,12 

64 19,3 
0,6761 0,1107 0,0619 0,0355 0,0607 0,0007 0,0543 17,93 142.693,25 22.158.523,10 2.028.921,09 

65 18,5 
0,6743 0,1105 0,0618 0,0355 0,0617 0,0008 0,0556 17,16 128.552,83 22.307.452,48 1.945.293,00 

66 17,8 
0,6725 0,1102 0,0617 0,0355 0,0626 0,0008 0,0568 16,49 116.123,31 22.452.963,88 1.864.744,89 

67 17,1 
0,6707 0,1099 0,0617 0,0354 0,0635 0,0008 0,0580 15,82 104.608,24 22.595.119,17 1.787.191,48 

68 16,4 
0,6689 0,1097 0,0616 0,0354 0,0644 0,0008 0,0592 15,15 93.951,32 22.733.970,16 1.712.546,75 

69 15,8 
0,6672 0,1094 0,0615 0,0354 0,0653 0,0008 0,0604 14,57 84.635,73 22.869.572,19 1.640.725,36 

70 15,1 
0,6654 0,1092 0,0615 0,0354 0,0661 0,0008 0,0616 13,91 75.506,95 23.001.979,54 1.571.642,50 

71 14,5 
0,6637 0,1089 0,0614 0,0354 0,0670 0,0008 0,0629 13,33 67.562,82 23.131.248,55 1.505.214,27 

72 13,8 
0,6620 0,1086 0,0613 0,0353 0,0678 0,0008 0,0641 12,67 59.799,50 23.257.430,78 1.441.357,43 

73 13,2 
0,6603 0,1084 0,0612 0,0353 0,0686 0,0009 0,0653 12,10 53.079,05 23.380.580,15 1.379.989,99 

74 12,6 
0,6569 0,1079 0,0611 0,0353 0,0702 0,0009 0,0678 11,52 46.830,86 23.617.988,89 1.327.621,48 
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2152 
2.080,13 90.496.806,74 1.085.527.223,61 303.106.249,74 
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A Tabela 6 descreve o resultado da análise econômica realizada para 

averiguar a viabilidade de custo-efetividade de um protocolo clínico desenvolvido 

em Fortaleza em 2015 para o rastreamento de lesões precursoras do câncer do 

colo uterino, denominado PROGYNE (SOUSA, ORIÁ, 2016). Esta ferramenta 

tem por base a oferta da implementação de novas tecnologias para incrementar 

o rastreio destas lesões. Os exames complementares são a colposcopia de 

rastreio e a cervicografia digital somadas a realização do exame Papanicolaou. 

Assim, foram consideradas a idade, sobrevida, estados de saúde, valor do QALY 

e custos anuais e atuais relativos ao ano de 2017 com os respectivos ajustes 

inflacionários. 

Em relação ao cenário da história natural da doença sem estratégia 

rastreamento, a idade das mulheres e a expectativa de vida que elas terão em 

cada ano específico de vida está representado pelo termo sobrevida. Assim, a 

pessoa do sexo feminino que tem 15 anos, atualmente, possui 62,1 anos de 

sobrevida. O total da população diminui ao longo do tempo, pois uma parcela da 

população morre por causas diversas. 

Além disso, estão descritos os estados de saúde precedentes ao câncer 

cervical, que varia desde não infectada pelo vírus oncogênico HPV, infectada, 

porém não apresenta nenhuma lesão, bem como as Neoplasias Intraepiteliais 

Cervicais Graus I, II, e II, o câncer de colo uterino já estabelecido e a morte. 

Está elencado o QALY por cada idade, de acordo com a história natural 

da doença, levando em consideração os estados de saúde e a sobrevida 

estimada da população do estudo. Esta medida relaciona-se com o impacto na 

qualidade de vida em cada estado de saúde que antecede a morte por câncer 

de colo uterino. Observa-se que ele assume valores diferentes ao longo dos 

anos, com uma tendência a diminuição. Isto porquê está intimamente ligado a 

chances da mulher contrair o HPV 16 e 18 e este transitar entre as formas mais 

graves e pré cancerígenas até a instalação da doença em si. Em uma mulher 

não infectada, a expectativa de vida com qualidade é máxima, demonstrando um 

QALY de 62,1, mas uma jovem na faixa etária de 20-32 anos admite um QALY 

de 56,96 - 44,65. 
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Ao implementar o rastreio com PROGYNE (SOUSA, ORIÁ, 2016) 

observamos que o QALY nesta faixa etária é varia de 56,99 – 45,19, confirmando 

que a usuária submetida as tecnologias de rastreio preconizadas neste protocolo 

ganhou mais anos de vida com qualidade. 

Vale ressaltar que o PROGYNE (SOUSA, ORIÁ, 2016) sugere uma rotina 

de rastreamento do CCU a partir do início da vida sexual da mulher, assim, 

admitiu-se que esta se inicie por volta dos 15 anos, fase da adolescência, onde 

prevalece a descoberta da sexualidade. No Estudo de Riscos Cardiovasculares 

em Adolescentes (ERICA), de base nacional, constatou-se que 35,9% dos 

adolescentes brasileiros iniciaram a vida sexual em aos 15 anos, fato que se 

relaciona intimamente aos riscos de contrair Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST’s), entre elas o HPV 16 e 18 (SOUSA, ORIÁ, 2016; 

BORGES, 2016; GONÇALVES, 2015). 

Tal fato indica que mulheres cada vez mais jovens podem estar infectadas 

com estes tipos virais que são os causadores das lesões precursoras do câncer 

de colo uterino e incidirão diretamente na qualidade de vida ajustada pela idade 

e até mesmo no tempo de sobrevida. Uma pesquisa realizada no Amazonas 

demonstrou que a idade menor que 20 anos é um fator de risco para infecção 

pelo HPV. Além disso, corrobora com este estudo, ao mostrar que foram 

diagnosticadas mulheres com HPV em todos os estados de saúde e que isto 

relaciona-se diretamente na incidência da doença (AYRES, 2017). Destaca-se 

que quanto maior for a gravidade da lesão precursora do CCU, maior gasto é 

gerado ao sistema de saúde e menor a qualidade de vida da usuária. 

Ao analisar a Tabela 6, denota-se que com o avanço da idade, há uma 

diminuição lógica da sobrevida da mulher, já que aos 20 anos tem 57,5 anos de 

expectativa de vida e aos 50, isto é da marca de 30,3 anos futuros. Ao comparar 

este dado atrelado a situação de infecção e desenvolvimento de câncer de colo 

uterino, verificamos que esta mesma mulher, aos 20 anos apresenta 56,96 anos 

de vida e aos 50 anos, 27,67 anos. Percebe-se, assim, que no decorrer do tempo 

esta pessoa perdeu, aos 20 anos, cerca de 1 QALY e aos 50 anos, 

aproximadamente 3 QALY’s. 
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Ao passo que esta mulher perde tempo em anos de qualidade de vida, as 

chances de ela apresentar infecção pelo HPV aos 20 anos é de 0,09; as chances 

de ser infectada e desenvolver NIC I e II é de 0,03 e NIC III é de 0,0048. Estes 

índices aos 50 anos se refletem da seguinte forma: ter sido infectada, 

desenvolver NIC I tem chance de 0,08, NIC II DE 0,06 e NIC III é 0,14 e de ser 

diagnosticada com câncer é de 0,14. Denota-se que com o passar dos anos, a 

mulher apresentará maior propensão a desenvolver o câncer e chegar a morte. 

Também deve-se observar que uma mulher com 15 anos, tem 100% de chance 

de ser infectada pelo HPV, aos 17 anos já poderá desenvolver NIC I e II com 

chances de 0,01 e ao completar 21 anos, já terá uma probabilidade de 0,01 de 

desenvolver NIC III e aos 66 anos, tem 0,01 chance de ter o câncer de colo 

uterino. Em avaliação econômica realizada na República Islâmica do Irã foi 

encontrada uma chance de 0,06 de ser infectada pelo HPV aos 45 anos, fato que 

corrobora com os achados da modelagem deste estudo (NAHVIJOU, 2016). 

A rápida evolução das lesões em um curto período de tempo entre estar 

infectada e obter o diagnóstico de NIC I e II se dá pelo fato dessas lesões 

apresentarem uma alta velocidade de transição, podendo ocorrer até mesmo em 

1 ano após contato com o vírus HPV (ZHANG, 2014). Verifica-se que sem um 

protocolo para rastreamento custo-efetivo, a população feminina da cidade de 

Fortaleza, no estado do Ceará, a fim de oferecer uma maior cobertura de 

rastreamento e, consequentemente, diminuir as taxas de morbimortalidade da 

patologia. 

Pesquisa realizada no Irã demonstrou que um rastreio bem definido e 

organizado, seguindo diretrizes de alto padrão faz-se importante para que as 

mulheres ganhem anos de vida com qualidade. Isto está atrelado a confiança 

que a mulher deposita na efetividade dos programas de rastreio e aumenta sua 

adesão ao seguimento e tratamento das lesões precursoras (REFAEI, 2018). 

No Brasil, o rastreamento é realizado no âmbito da APS, levando em 

consideração as diretrizes propostas pelo INCA que tem como estratégia de 

rastreio o exame de Papanicolaou. Dentre as cinco regiões do país, a nordeste 

apresentou alta taxa de produtividade, maior porcentagem de amostras 

insatisfatórias para a citologia oncótica e menor número de detecção de lesões 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nahvijou%20A%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=27276093
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de alto grau e ASC-US. Dentre os estados desta região, o Ceará tem 

demonstrado uma diminuição da produtividade e cobertura abaixo do 

recomendado pelo ministério da saúde no período de 2006 a 2013 (COSTA, 

2018). Esta situação sugere a necessidade da organização de medidas de 

rastreamento mais eficazes com vistas à promoção da saúde. 

O PROGYNE (SOUSA, ORIÁ, 2016) é uma ferramenta tecnológica que 

se propõe a promover a saúde feminina a partir da inclusão de tecnologias de 

rastreamento com maior acurácia. Amém disto, vislumbra a prática da 

humanização da saúde ao propor um acolhimento adequado e em ambiente 

confortável, a fim de garantir a fluidez do atendimento em ginecologia na unidade 

básica e reduzir o tempo de atendimento das usuárias (SOUSA, ORIÁ, 2016; 

SOUSA et al, 2018; BRASIL, 2004). 

Um dos objetivos da Política Nacional de Humanização da Saúde é o 

desenvolvimento e introdução de novas tecnologias em saúde para melhorar a 

qualidade da assistência no SUS. Aliado a isto, prediz a gestão participativa e a 

clínica ampliada e compartilhada, a fim de maximizar a saúde dos usuários 

(BRASIL, 2004). 

A gestão e financiamento dos recursos em saúde é bastante complexo. 

Para que ocorra uma alocação financeira adequada faz-se necessário uma 

organização das ações e tecnologias em saúde. Apesar de possuir um sistema 

de saúde de caráter universal, estudos demonstram que a maioria dos gastos 

em saúde são relativos ao setor privado. Este fato é bastante preocupante, pois 

apenas 23% da população tem acesso aos serviços privados de saúde 

(SALDIVA, VERAS, 2018). 

Atualmente, cerca de 50% do PIB (produto interno bruto) do país tem sido 

investido em saúde, ao passo que países como a Suécia, Reino Unido, França 

e Estados Unidos investiram, respectivamente, 84%, 94,2%, 81% e 47% do PIB 

em saúde. Este último, que possui um modelo privatista e de mercado ainda 

possui investimento maior do que o brasileiro que possui um sistema semelhante 

aos demais países. A atenção primária em saúde, responsável pelo principal 

programa de atendimento comunitário – Estratégia Saúde da Família – necessita 

de maior investimento e atenção do governo, já que trabalha com a prevenção 
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de doenças e promoção da saúde e é responsável por 60% do atendimento da 

população (MORIMOTO, COSTA, 2017). Vale ressaltar que desde a atenção 

primária, os gastos em saúde devem ser distribuídos de forma sustentável e que 

garanta o acesso universal, a integralidade e a equidade na assistência em 

saúde. 

No tocante aos gastos em saúde para mulheres expostas a infecção pelo 

HPV e adoecimento por CCU, tem-se os custos ao ano relativos a cada estado 

de saúde e o seguimento para detecção das lesões precursoras do câncer de 

colo uterino de acordo com a necessidade da usuária. Em conjunto de mulheres 

de 17 anos saudável e com chances de ser infectada pelo HPV e desenvolver 

lesões de colo uterino de baixo grau, estima-se que anualmente será necessário 

um investimento de R$ 473.423,62, que é equivalente a US$ 144.791,15 e os 

custos descontados, referem-se aos custos atuais com o rastreamento do câncer 

do colo uterino, somam em torno de R$ 429.409,18 ou seja, US$ 131.329,84. 

A implementação do PROGYNE (SOUSA, ORIÁ, 2016) para a população 

total, gera custos anuais e descontados em torno de R$11.098.890,00 que é 

igual a US$ 3.394.467,38 para mulheres de 15 anos e com menor risco de 

desenvolver as lesões pré-cancerígenas. Admitindo-se uma mulher de 74 anos, 

com expectativa de vida menor, os custos anuais somam-se R$ 23.617.988,89 

(US$ 7.223.289,23) e custos descontados de R$ 303.106.249,74 (US$ 

92.701.547,20). Deve-se ressaltar que a cotação do dólar no período do estudo 

foi de US$ 3,2697. 
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Tabela 7. Resultado da análise comparativa de custo-efetividade dos custos e 

desfechos segundo PROGYNE. Fortaleza-CE, 2018 

 

Custo Efetividade da História Natural do CCU 

QALY per 
capta (anos) 

 
QALY Total População 

 
Custos no tempo 

 
Custos Descontados 

2.034,91 89.663.292,04 1.532.696.533,37 285.263.737,79 

Custo Efetividade do Rastreamento do CCU com PROGYNE 

QALY per 
capta (anos) 

 
QALY Total População 

 
Custos no tempo 

 
Custos Descontados 

2.080,13 90.496.806,74 1.085.527.223,61 303.106.249,74 

  Diferenças  

45,22 833.514,70 - 447.169.309,76 17.842.511,95 

 

 

 

 
  Razão de Custo Incremental por QALY  

 
  R$  21,41  

 
 

A Tabela 7 demonstra que durante o horizonte de vida de 60 anos, a 

cidade de Fortaleza ao utilizar o PROGYNE (SOUSA, ORIÁ, 2016) irá 

economizar R$ 447.169.309,76 (US$ 136.761.571,00). A curto prazo, irá gerar 

um custo de R$ 303.106.249,74 (US$ 92.701.54,20), que é superior ao gasto 

atual em saúde sem considerar o protocolo, que é de R$ 285.263.737,79 (US$ 

87.244.620,90). Isto ocorre devido ao investimento em saúde que deve ser feito 

para efetivar a implantação do PROGYNE (SOUSA, ORIÁ, 2016). Porém, estes 

valores se estabilizam e diminuem a longo prazo, pois um número maior de 

mulheres terá lesões cancerígenas tratadas precocemente, o que demanda 

menor gasto em saúde por complexidade de tratamento. Pode-se afirmar isto 

porquê quanto maior a gravidade da doença, mais caro é o tratamento para a 

mesma, sendo o câncer o estado de saúde mais custoso. O uso do PROGYNE 

(SOUSA, ORIÁ, 2016) proporciona as usuárias do serviço em saúde de 

Fortaleza-CE um QALY de 45,22 anos em sua sobrevida. A razão de custo 

incremental por QALY encontrado para o protocolo em estudo foi de R$ 21,41 

(US$ 6,55). Dessa forma, o PROGYNE (SOUSA, ORIÁ, 2016) demonstra ser um 
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protocolo custo-efetivo e que é passível sua implementação no serviço de 

atenção básica. 

O QALY total da população com a introdução do PROGYNE (SOUSA, 

ORIÁ, 2016) foi de 90.496.806,74 anos para toda a população de Fortaleza, 

enquanto o QALY per capta foi de 2.080,13. 

Vale ressaltar que no Brasil não foi estabelecido pelo Ministério da Saúde 

limiares de custo-efetividade para implementação de novas tecnologias em 

saúde para incrementar a qualidade da assistência. Quando uma tecnologia é 

incorporada no Sistema Único de Saúde (SUS) não é realizada uma previsão de 

gastos em um horizonte temporal prospectivo nem tampouco o tempo da 

viabilidade tecnológica, ou seja, há procedimentos que são incorporados hoje a 

rotina dos serviços em saúde e que em um curto prazo se tornam obsoletos ou 

não produzem os benefícios em saúde esperado e logo são substituídos por 

outra. Para que isso não aconteça e que o dinheiro público seja gasto de forma 

consciente e organizada, sugere-se que se ampliem estudos de análise 

econômica em saúde (SOAREZ, NOVAES, 2017). 
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5 CONCLUSÃO 

 
A avaliação econômica em saúde do Protocolo Clínico para detecção das 

lesões precursoras do câncer do colo uterino – PROGYNE (SOUSA, ORIÁ, 

2016) demonstrou a importância da realização de um estudo para mensuração 

de custos para implantação de novas tecnologias me saúde. 

A análise de base populacional para rastreamento da doença no município 

de Fortaleza-CE levando em consideração a incidência do câncer cervical nos 

últimos vinte anos demonstrou que a expectativa de vida da fortalezense é de 60 

anos. Os custos com saúde no presente ao utilizar o PROGYNE (SOUSA, ORIÁ, 

2016) foram de R$ 1.085.527.223,61 com economia de R$ 447.169.309,76 ao 

longo do tempo. 

A utilização do PROGYNE gerou uma razão de custo incremental de R$ 

21,41/anos de vida ganhos em qualidade para as usuárias do sistema de saúde. 

O QALY obtido foi de 45,22 somados a expectativa de vida. 

Diante dos dados financeiros obtidos e da oferta de tecnologias mais 

efetivas para rastrear as lesões pré-cancerígenas do colo do útero, pode-se 

afirmar que o PROGYNE apresenta valores factíveis de custo-efetividade e 

passíveis de execução no cenário de saúde do município de Fortaleza-CE. Vale 

ressaltar que é uma ferramenta que carrega consigo uma forte premissa de 

promoção da saúde, pois visa reduzir os índices de incidência do CCU. 
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6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Por ser uma temática pouco explorada no Brasil, a pesquisadora teve 

dificuldade de estabelecer conexões e aprofundar a discussão dos resultados 

com demais pesquisas. Além disto, este estudo limita-se ao fato de estar 

relacionado a ações que ocorrerão em um único locus de pesquisa, o que reduz 

sua abrangência geográfica em relação à população-alvo e seu poder de 

inferência em outras instituições primárias de saúde. 
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