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RESUMO 

 

O câncer de colo uterino é um dos tumores mais frequentes na população feminina, sendo o 

terceiro mais comum e a quarta causa de morte por câncer em mulheres. Para prevenir o CCU, 

o Brasil elaborou diversas estratégias de prevenção e rastreio, entre elas a inserção da vacina 

HPV. Além disso, há duas estratégias de prevenção secundária que não foram adotadas no Brasil 

ainda, a citologia em meio-líquido e o teste HPV. Embora, esses métodos não estejam inseridos 

na realidade do SUS, faz-se importante o conhecimento destes. Assim, o enfermeiro é peça 

fundamental na implementação de estratégias de prevenção e detecção precoce do CCU, 

atuando principalmente, na prevenção por meio da vacinação e na realização do exame de 

prevenção do câncer de colo uterino. O objetivo desse estudo é analisar a produção científica 

acerca do custo-efetividade da vacina quadrivalente HPV, citologia em meio líquido e Teste 

HPV para prevenção e de detecção das lesões precursoras do câncer de colo uterino. Trata-se 

de uma revisão integrativa da literatura. Foi realizada busca nos meses de abril e maio de 2018, 

nas bases de dados: LILACS, PubMed, Cochrane Library e CINAHL. Os critérios de inclusão 

foram: ser artigo de pesquisa completo, estar publicado nos idiomas português, inglês ou 

espanhol e retratar o custo-efetividade da vacina quadrivalente HPV, citologia em meio líquido 

e teste HPV utilizadas no rastreamento do câncer de colo uterino. Não foi estabelecido recorte 

temporal. Foram utilizados os seguintes descritores do DECS: Neoplasias do colo do útero, 

vacinas contra Papillomavirus, Análise Custo-Benefício e Detecção Precoce de Câncer. E os 

descritores não controlados: Teste HPV e citologia em meio líquido. E os descritores do Medical 

Subject Headings (MeSH) foram: Human Papillomavirus DNA Tests; Early Detection of 

Cancer; Papillomavirus Vaccines e Cost-Benefit Analysis e como descritor não controlado 

Liquid-Based Cytology. Foram incluídos 34 artigos para essa revisão. 20 desses artigos 

analisaram o custo-efetividade da vacina quadrivalente HPV em meninas. 10 artigos avaliaram 

o custo-efetividade dos testes HPV e apenas 4 analisaram o custo-efetividade da citologia em 

meio-líquido. Assim, observou-se que os métodos abordados foram considerados custo-efetivos 

em grande parte das pesquisas incluídas nessa revisão integrativa. Somente 4 estudos apontaram 

que a vacina e a citologia em meio-líquido não eram custo-efetivas pelo alto custo desses 

métodos. Portanto, apesar da temática desse estudo ser pouco explorada, foi possível atualizar 

as recomendações de prevenção e rastreio de CCU para o protocolo PROGYNE.  

 

Palavras-chave: Neoplasias do Colo do Útero. Detecção Precoce de Câncer. Análise Custo-

Benefício. 



 

ABSTRACT 

 

Cervical cancer is one of the most common tumors in female population, being the third most 

common cancer and the fourth leading cause of cancer death in women. In order to prevent 

cervical cancer, Brazil developed many prevention and screening strategies, including the 

insertion of HPV vaccine. In addition, there are two secondary prevention strategies that have 

not been adopted in Brazil yet, liquid-based cytology and HPV test. Although those methods 

are not inserted in our Health System reality, it is important to know them. Thus, nurses are a 

fundamental element in strategies implementation for prevention and early detection of CC, 

acting mainly in prevention through vaccination and in cervical cancer screening test. The aim 

of this study is to analyze scientific production about the cost-effectiveness of the HPV vaccine, 

liquid-based cytology and HPV Test for prevention and detection of precursor lesions of 

cervical cancer. This is an integrative literature review. A search in April and May of 2018 was 

performed on the following databases: LILACS, PubMed, Cochrane Library and CINAHL. 

The inclusion criteria were: to be a complete research article, to be published in Portuguese, 

English or Spanish languages and to portray the cost-effectiveness of the quadrivalent HPV 

vaccine, liquid-based cytology and HPV test used in cervical cancer screening. It was not 

established a temporal criteria. The DECS descriptors used were: Uterine Cervical Neoplasms, 

Papillomavirus Vaccines, Cost Benefit Analysis and Early Detection of Cancer. And as 

uncontrolled descriptors: HPV test and liquid-based cytology. The descriptors of the Medical 

Subject Headings (MeSH) were: Human Papillomavirus DNA Tests; Early Detection of 

Cancer; Papillomavirus Vaccines and Cost-Benefit Analysis and Liquid-based Cytology as an 

uncontrolled descriptor. Thirty-four articles were included in this review. Twenty of those 

articles analyzed the cost-effectiveness of the quadrivalent HPV vaccine in girls. Ten articles 

evaluated the cost-effectiveness of HPV tests and only 4 analyzed the cost-effectiveness of 

liquid-based cytology. Thus, it was observed that the methods addressed in this study were 

considered cost-effective in most of the studies included in this integrative review. Only four 

studies reported that the vaccine and liquid-based cytology were not cost-effective because of 

the high price of these methods. Therefore, although this study subject is poor explored, it was 

possible to update the recommendations of prevention and screening of CC for the PROGYNE 

protocol. 

 

Keywords: Uterine Cervical Neoplasms. Early Detection of Cancer. Cost-Benefit Analysis.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

O câncer de colo uterino (CCU) é um dos tumores mais frequentes na população 

feminina, sendo o terceiro mais comum e a quarta causa de morte por câncer em mulheres. A 

infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV) é frequente na população sexualmente ativa e 

embora possa ser autorresolutiva e não causar sintomas na maioria dos casos, pode evoluir para 

câncer devido as alterações celulares causadas pelo vírus no colo uterino (BRASIL, 2016b). 

O CCU é definido como uma replicação desordenada de células do revestimento do 

colo. Existem duas categorias de carcinomas do colo uterino, o carcinoma epidermoide que é o 

mais prevalente e acomete o epitélio escamoso, e o adenocarcinoma que é mais raro, 

acometendo o epitélio glandular. O CCU é proveniente de recorrentes infecções no epitélio, 

sendo a infecção pelo HPV o principal fator de risco para o surgimento do câncer cervical 

(BRASIL, 2013). 

Essa associação da infecção pelo HPV e o CCU foi demonstrada há 

aproximadamente 30 anos, corroborando a necessidade de estratégias na prevenção primária e 

secundária do CCU (BRASIL, 2013). O HPV é um vírus que pode se apresentar com mais de 

200 genótipos diferentes. Os subtipos 16 e 18 são os mais frequentes e os responsáveis por 

aproximadamente 70% dos casos de CCU. Os HPVs são vírus diferenciados geneticamente em 

tipos, classificados de acordo com o seu tropismo e sua característica de desenvolver lesões 

oncogênicas podendo ser de baixo ou alto risco. Vírus capazes de induzir a carcinogênese são 

classificados como de alto risco (16, 18, 31 e 45) e os que não possuem características 

oncogênicas são os de baixo risco (6 e 11), que podem causar as verrugas genitais e lesões 

benignas de baixo grau (GUEDES et al., 2017). 

Concomitante a isto, compreende-se a existência de outros fatores de riscos 

relacionados com o desenvolvimento do CCU, entre eles: o tabagismo, múltiplos parceiros 

sexuais, uso contraceptivos orais, início precoce de atividade sexual, baixas condições 

socioeconômicas, infecções genitais recorrentes e baixa ingestão de vitaminas (BARASUOL; 

SCHMIDT, 2014). 

No ano de 2016 foram esperados 16.340 novos casos de câncer do colo de útero no 

Brasil, sendo o risco estimado de 15,85 casos a cada 100 mil mulheres. De acordo com as 

regiões do Brasil, sem considerar o melanoma, o câncer de colo do útero é o mais frequente na 

região Norte com 23,97 casos a cada 100 mil mulheres. Nas regiões Centro-Oeste e Nordeste 

ocupam a segunda posição com, respectivamente, 20,72/100 mil e 19,49/100 mil. Nas regiões 
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Sudeste e Sul ocorrem 11,30/100 mil e 15,17/100 mil casos, sendo, respectivamente, o terceiro 

e o quarto câncer mais incidente nessas regiões (BRASIL, 2016b).  

 Portanto, a infecção por HPV é encarada como um obstáculo para a saúde pública. 

Cerca de 70% dos casos ocorrem em regiões subdesenvolvidas economicamente (BRASIL, 

2016b).  Assim, em face a esta problemática, o Brasil desenvolveu políticas e estratégias de 

saúde voltadas para a prevenção do CCU com a finalidade de diminuir esses altos índices de 

infecção e incidência dessa patologia.  

 A primeira ação no contexto nacional de prevenção do câncer de colo do útero foi 

a implementação do Programa Nacional de Controle do Câncer, na década de 70, oferecendo 

uma atenção ao rastreio do CCU. Em 1984, surgiu o Programa de Atenção Integral a Saúde da 

Mulher (PAISM) que entre outras ações, instituiu a coleta do exame citopatológico nas 

consultas ginecológicas de rotina. Outro programa que obteve destaque, criado em 1986, foi o 

Programa de Oncologia (PRO-ONCO) que elaborou ações importantes para a prevenção e 

manejo dessa neoplasia com foco na educação de usuárias e profissionais de saúde. Mesmo 

após a criação desses programas as taxas de incidência dessa neoplasia eram consideradas altas. 

Assim, O Ministério da Saúde deu início ao projeto Viva-Mulher em 1996 com o objetivo de 

padronizar as coletas citológicas e as intervenções aos diferentes laudos dando ênfase na faixa 

etária entre 35 a 49 anos. Em 1998, foi instituído o Programa Nacional de Combate ao Câncer 

do Colo do Útero e a criação do Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero 

(SISCOLO), ambos considerados elementos essenciais para combate, controle e gerenciamento 

das intervenções. Já em 2005, foi lançada a Política Nacional de Atenção Oncológica que tem 

por finalidade o controle dos cânceres de colo e de mama por meio do rastreio entre a população. 

Uma das intervenções mais recentes, é a implementação por meio do Programa Nacional de 

Imunizações (PNI) da campanha de vacinação para meninas e meninos adolescentes em 

combate a infecção pelo HPV. Assim, é estimado que essa ação possa revelar resultados 

positivos e grande contribuição na prevenção do câncer de colo do útero (BRASIL, 2016a).   

 Dentro deste cenário, foram permitidas a utilização de dois tipos da vacina contra o 

HPV no Brasil, a bivalente Cervarix da GlaxoSmithKline® (2009) e a quadrivalente Gardasil 

da Merck Sharp® & Dohme® (2006) que oferece proteção contra os subtipos do vírus HPV 6, 

11, 16 e 18. O Ministério da Saúde vem utilizando no Sistema Único de Saúde (SUS) a 

quadrivalente desde 2015 entre meninas de 9 a 13 anos de idade, ampliando a vacinação, este 

ano, para meninos de 11 a 15 anos incompletos. O esquema vacinal anterior era de 3 doses, 

contudo o esquema vigente desde o início de 2016 é de duas doses, com intervalo de 6 meses 

entre elas. No caso de portadores de HIV, a cobertura da vacina é na faixa etária de 9 a 26 anos 
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e o esquema segue as três doses preconizadas anteriormente, com intervalo de 0, 2 e 6 meses 

respectivamente (GUEDES et al., 2017; BRASIL, 2017). Assim, com a implementação da 

vacina, é esperado um impacto significativo na redução dessa patologia, diminuindo as taxas 

de lesões precursoras e a incidência de CCU daqui há algumas décadas. 

 Essas vacinas disponíveis contra o HPV diferem entre si no número de genótipos, 

na maneira como são fabricadas e no adjuvante que contêm. Ambas são altamente 

imunogênicas e previnem a infecção primária contra os genótipos de HPV, sendo mais eficazes 

quando aplicadas antes do início da vida sexual (COELHO et al., 2015). 

 A análise da eficácia da vacinação mostrou que o grupo de meninas que não haviam 

iniciado relação sexual possui um maior nível de proteção imunológica, o que justificaria a 

determinação da faixa etária para a qual é disponibilizada a vacina utilizada pelo SUS. Mesmo 

relatada uma diminuição da eficácia da vacina, a administração das doses pode ser de 

significativa importância para um grande número de meninas sexualmente ativas contra a 

infecção do vírus, pois a eficácia tem um percentual menor, mas é ainda existente em muitos 

casos (NIQUIRILO; BARBOSA, 2016). 

 Também foi observada uma diminuição nas taxas globais de doença anogenital, 

independentemente do tipo de HPV. O desenvolvimento de câncer vulvar, embora raro, em um 

sujeito no grupo de vacinas destaca a importância do rastreio contínuo. Uma vez que as 

mulheres vacinadas permanecem em risco de doenças cervicais e genitais de infecções com 

HPV que possam estar presentes no momento da vacinação e de infecções recém adquiridas 

com tipos de HPV que não são o alvo da vacina quadrivalente, essas mulheres devem continuar 

se submetendo aos exames cervicais regulares, conforme indicado clinicamente (GARLAND 

et al., 2007).   

 O Brasil possui uma boa experiência em cobertura vacinal com a realização de 

programas nacionais, possibilitando uma promoção eficiente de vacinação contra os tipos de 

HPV oncogênicos na população alvo. Essas vacinas profiláticas têm sua eficácia comprovada 

nos países que já a implementaram em seu calendário vacinal, com uma redução das 

manifestações do vírus em até 90% (ZARDO et al., 2014). 

A informação é chave para o sucesso da adesão à vacinação contra o HPV, uma vez 

que alerta a mulher sobre a importância desta infecção e seu papel na carcinogênese do colo do 

útero, e que a influência da intervenção por meio de ações educativas atinge melhor atitude e 

adesão (PEREIRA et al., 2016). 

Além da prevenção primária, uma das estratégias de prevenção da patologia é a 

realização do exame citológico em mulheres sexualmente ativas entre 25 a 64 anos. A 
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recomendação é que após dois resultados negativos consecutivos, a coleta pode ser realizada a 

cada 3 anos. A cobertura do exame é um fator crucial para a redução da incidência e mortalidade 

da doença. Países que possuem cobertura populacional acima de 70% tem índices de 

aproximadamente menor ou igual a duas mortes por 100 mil mulheres ao ano (BRASIL, 2016a). 

O governo brasileiro financia o uso da citologia convencional, que utiliza a escova endocervical 

e a espátula de madeira, conhecida como espátula de Ayre. Esse tipo de citologia pode dar 

margem a erros, obtendo resultados falso negativos de 14 a 33%, dos quais dois terços estão 

relacionados a técnica do esfregaço na lâmina (SIMONSEN, 2015). 

 A citologia convencional é um exame de baixo custo e de fácil aplicabilidade, 

contudo diversos estudos apontam que a sensibilidade do mesmo não é ideal devido a fatores 

ligados a coleta, como por exemplo, sobreposição de células, má fixação no material ou 

ressecamento, representação insuficiente de células escamosas e endocervicais e presença de 

leucócitos ou hemácias em excesso. Boa parte desses erros estão relacionados a habilidade do 

coletador ou com o preparo das amostras, que pode intervir negativamente na acurácia do 

rastreio e obter resultados falso-negativos (ANDRADE; SILVA, 2013). 

 Portanto, a citologia em meio líquido ou base líquida foi desenvolvida a partir da 

década de 90 com a finalidade de atender as demandas de rastreamento, reduzindo os resultados 

falso-negativos relacionados aos erros de coleta das amostras de citologia convencional. Essa 

técnica consiste no desenvolvimento de um artefato para coleta citológica desenhada a partir do 

formato da espátula de Ayre e da escova endocervical a fim de aumentar a eficácia da coleta. 

Esse dispositivo contém fibras plásticas paralelas ao eixo do mesmo, proporcionando 

praticidade na coleta simultânea de células endo e ectocervical (COLONELLI, 2014). 

 Assim, a citologia em meio líquido oferece diversas vantagens, uma delas é a 

presença de 100% do material coletado no líquido, permitindo a análise da amostra nos aspectos 

histoquímicos e moleculares utilizando o mesmo material. Além disso, como exposto 

anteriormente, possibilita um menor número de falsos-negativos e de esfregaços insatisfatórios. 

A qualidade da amostra interfere positivamente na redução do tempo gasto com a leitura do 

exame, aumentando a produtividade dos laboratórios (STABILE et al., 2012). 

 Apesar das vantagens, os pontos negativos dessa citologia são o alto custo 

comparado a citologia convencional, o custo elevado para a manutenção dos aparelhos 

utilizados, bem como treinamento de pessoal para esse tipo de leitura, uma vez que diverge da 

convencional pelo aspecto morfológico celular, já que gera um esfregaço com maior número 

de atipias (STABILE et al., 2012).  
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 No Brasil, por enquanto, a técnica utilizada no SUS é a de citologia convencional, 

sendo os elevados custos com a de base líquida um dos fatores em que esta não é aplicada no 

país. Alguns países, no entanto, já utilizam a citologia em meio líquido como forma de rastreio 

das lesões precursoras de CCU. 

 Em contrapartida às citologias, existe o teste HPV que consiste em identificar a 

presença de DNA de diferentes subtipos de HPV no colo do útero. O resultado positivo não vai 

necessariamente exigir cirurgias ou procedimentos invasivos, e sim uma maior atenção para 

possíveis lesões no início. A paciente diagnosticada terá um acompanhamento mais próximo, 

com eventuais exames complementares. Caso seja negativo, a mulher só precisará repeti-lo 

após cinco anos, demonstrando uma vantagem em relação ao exame Papanicolau (RUPRECHT, 

2017).  

 Estudos demonstram que o teste do HPV tem mais chances de detectar neoplasias 

intraepiteliais cervicais de grau 2, porém tem uma menor especificidade na triagem de lesões 

de baixo grau. Dessa forma, em uma revisão feita, a cada 1000 mulheres selecionadas, cerca de 

vinte terá mudanças pré-cancerosas. O teste HPV identificará corretamente dezesseis dessas 

pacientes (mas não identificará quatro mulheres). Já o teste de Papanicolau detectará doze das 

mulheres (mas não verificará oito). As que não forem diagnosticadas poderão desenvolver 

câncer cervical (KOLIOPOULOS et al., 2017). 

 A aplicação do teste HPV depende de múltiplos problemas logísticos e técnicos 

para os quais a capacidade de diagnóstico da maioria dos municípios brasileiros ainda não está 

pronta. A incorporação do teste a longo prazo pode ter um benefício de custo, mas o valor da 

implantação inicial é alto porque os laboratórios públicos e os contratados do SUS precisam 

estar equipados para realizar o teste. Dessa forma, pode-se concluir que o teste de HPV deve 

ser considerado no rastreio primário do câncer de colo do útero pelo menos uma vez na vida, 

em particular para as mulheres com maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde 

(GIRIANELLI; THULER; SILVA, 2016).  

 Para a inserção desses métodos de prevenção e rastreio, há a análise de custo-

efetividade a fim de avaliar quais métodos disponíveis podem ser considerados mais custo-

efetivos para prevenir, diagnosticar e tratar os agravos de saúde. Nesse sentido, a efetividade é 

considerada a proporção de pessoas diagnosticadas com a doença e que foram tratadas com o 

intuito de não desenvolver a forma mais grave dela, nesse caso, o adenocarcinoma in situ 

(GUEDES; GUEDES; CHAOUBAH, 2016). 
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 Embora, esses métodos mais atuais e tecnológicos não estejam inseridos na 

realidade do SUS, faz-se importante o conhecimento destes, pois como promotores de saúde, 

precisamos estar atualizados quanto aos métodos de detecção das lesões pré-cancerígenas.  

 Assim, o enfermeiro é peça fundamental na implementação de estratégias de 

prevenção e detecção precoce do CCU, atuando principalmente, na prevenção por meio da 

vacinação e na realização da citologia oncótica, tornando-se um dos responsáveis pelas taxas 

cobertura dos exames e vacinas. Apesar disso, O estudo de Gol e Erkin (2016) demostrou que 

o conhecimento dos enfermeiros acerca dos fatores de riscos, sinais de câncer e métodos de 

prevenção da doença está abaixo do esperado, necessitando que os cursos de graduação ou 

atualização tenham um tempo maior de estudos nessa temática.  

 De acordo com isso, a consulta de enfermagem, como qualquer outra, precisa ser 

sistematizada e por isso há a necessidade da implementação de protocolos para direcionar as 

práticas de cuidado nas consultas de enfermagem na atenção básica. A partir dessa proposta, 

foi desenvolvido e validado o protocolo clínico PROGYNE no período de 2013-2015 que tem 

como objetivo principal trazer as recomendações de alto nível de evidência e recomendações 

baseadas em artigos científicos e diretrizes nacionais e internacionais acerca do tratamento de 

lesões precursoras de câncer do colo uterino (SOUSA, 2015).  

 Diante do exposto, o CCU é uma patologia que pode ser evitada, principalmente se 

as medidas de rastreio e prevenção forem adotadas e atingirem as metas de cobertura da 

população feminina. Portanto, destaca-se a importância da equipe de saúde, particularmente a 

enfermagem, no conhecimento dos fatores de risco, da prevenção através da imunização e dos 

métodos de rastreio das lesões. Nesse sentido, a fim de buscar conhecimento científico no que 

envolve as formas de prevenção e detecção precoce dessa patologia, o presente estudo busca 

investigar na literatura o custo-efetividade dos seguintes métodos de prevenção de CCU: Vacina 

quadrivalente HPV, teste HPV e citologia em meio-líquido.   

 Assim, considerando que as ações de prevenção e rastreamento se manifestam 

como a principal fonte de evidência acerca das lesões precursoras do câncer do colo do útero, 

e tendo em vista que há a necessidade de melhorias, faz-se necessário a atualização do protocolo 

(PROGYNE) por meio dessa revisão integrativa. Dessa forma, será possível acrescentar as 

condutas e novas intervenções utilizadas como rastreio de lesões precursoras do câncer de colo 

uterino, além de inserir as recomendações atuais acerca da vacinação contra o HPV. 

 

 



23 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1. Geral  

 Analisar a produção científica acerca do custo-efetividade da vacina 

quadrivalente HPV, citologia em meio líquido e Teste HPV para prevenção e 

de detecção das lesões precursoras do câncer de colo uterino. 

 

2.2. Específicos  

 Atualizar as recomendações do protocolo clínico para detecção das lesões 

precursoras do câncer do colo uterino – PROGYNE. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1.Tipo de Estudo 

 Para atingir o objetivo do presente estudo, utilizou-se o método de revisão 

integrativa da literatura para identificar os métodos/estratégias de prevenção e detecção das 

lesões precursoras do câncer de colo do útero.  

 A revisão integrativa é um dos métodos de pesquisa utilizados na Prática Baseada 

em Evidências (PBE) e permite a agregação das evidências científicas na prática clínica. Esse 

método tem como finalidade reunir e sintetizar os resultados de pesquisas acerca de um tema 

específico, de modo sistemático e ordenado, colaborando para um maior conhecimento do tema 

estudado (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

 3.2  Etapas da Revisão Integrativa de Literatura 

 Para a investigação do tema escolhido, foi realizada uma pesquisa de literatura, 

análise e síntese dos dados que foram encontrados de acordo com as seis etapas descritas por 

Mendes, Silveira e Galvão (2008). 

 Portanto, esse estudo seguiu as seguintes etapas: 1) identificação do tema e seleção 

da hipótese ou questão de pesquisa; 2) estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de 

estudos; 3) definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados; 4) avaliação 

dos estudos incluídos na revisão integrativa; 5) interpretação dos resultados; 6) apresentação da 

revisão/síntese do conhecimento. 

 3.2.1  Identificação do Tema e Seleção da Hipótese ou Questão de 

Pesquisa 

 Visto a necessidade de delimitação de uma temática, no presente estudo utilizou-se 

da estratégia PICO/PICR (População, Intervenção, Comparação, Resultados) para construção 

da questão norteadora. Nesse sentido, População (P) pode ser um único indivíduo, um grupo 

ou um problema de saúde. Intervenção (I) representa a intervenção de interesse, que pode ser 

terapêutica, preventiva, diagnóstica, prognóstica, administrativa ou relacionada a assuntos 

econômicos. Comparação (C) o que é definida como uma intervenção padrão, a intervenção 

mais utilizada ou nenhuma intervenção. Resultado (R) é o desfecho esperado (SANTOS; 

PIMENTA; NOBRE, 2007).  

 A tabela abaixo sintetiza o problema de pesquisa escolhido a partir da estratégia 

PICO. 



25 

 

Tabela 1 – Descrição da estratégia PICO para a elaboração do problema de pesquisa do 

presente estudo. 

Acrônimo Definição   Descrição 

P Paciente ou Problema Mulheres e o 

desenvolvimento de CA de 

colo uterino 

I Intervenção Aplicação da vacina 

quadrivalente HPV, citologia 

em meio líquido e teste HPV 

C Controle ou Comparação Comparação da CC com os 

métodos: vacina HPV 

quadrivalente, CML e teste 

HPV. 

O 

 

 

 

 

Desfecho (Outcomes) 

 

 

 

 

 

 

 

Relação custo-efetividade da 

vacina quadrivalente HPV, 

citologia em meio líquido e 

teste HPV para prevenção e 

detecção precoce de lesões 

precursoras de câncer de colo 

uterino. 

Fonte: Autor 

 Com base nessa estratégia, definiu-se como problema de pesquisa: Qual o custo-

efetividade da aplicação da vacina quadrivalente contra HPV, citologia em meio-líquido e teste 

HPV para prevenção e detecção precoce de câncer de colo uterino em mulheres? 

   3.2.2 Estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão de estudos e busca 

na literatura 

 A coleta de dados foi realizada pelo acesso online durante os meses de abril e maio 

de 2018, nas seguintes bases de dados: LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde), PubMed (Public/Publish Medline), Cochrane Library e CINAHL 

(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature). 

 Para compor a amostra, os critérios de inclusão dos artigos definidos, inicialmente, 

para esta revisão integrativa foram: ser artigo de pesquisa completo e retratar o custo-

efetividade da vacina quadrivalente HPV, citologia em meio líquido e teste HPV utilizadas no 

rastreamento do câncer de colo uterino. Não foi estabelecido recorte temporal para inclusão dos 
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artigos. Artigos repetidos, cartas, editoriais, revisões narrativas e integrativas pela necessidade 

de artigos originais, estudos de caso e artigos que não abordavam a temática central foram 

excluídos. 

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

bases de dados selecionadas, as estratégias utilizadas para localizar os 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, conforme 

representado na tabela 2. 

 Foram definidos como palavras-chave os descritores controlados de acordo com o 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS/BIREME): Neoplasias do colo do útero, vacinas 

contra Papillomavirus, Análise Custo-Benefício e Detecção Precoce de Câncer. E as palavras 

chaves que não são descritores controlados: Teste HPV e citologia em meio líquido. Para a 

busca nas bases de dados internacionais foram utilizados os seguintes descritores do Medical 

Subject Headings (MeSH): Human Papillomavirus DNA Tests; Early Detection of Cancer; 

Papillomavirus Vaccines e Cost-Benefit Analysis e como descritor não controlado Liquid-

Based Cytology. 

 A seleção dos artigos foi realizada por duas pesquisadores, de forma independente, 

sendo comparado os resultados para delimitação da amostra seguindo as recomendações do 

PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analyses), conforme 

apresentado na figura 1. Não houve discordância na escolha dos artigos pelas pesquisadoras.  

 

Tabela 2 – Combinações de descritores e operadores booleanos em cada base de dados. 

Fortaleza-CE, Brasil, 2018.  

 BASES DE DADOS  COMBINAÇÕES DE DESCRITORES E 

OPERADORES BOLEANOS 

 

 

CINAHL 

Cost Benefit Analysis AND Papillomavirus 

Vaccines; Human Papillomavirus DNA Test 

AND Early Detection of Cancer AND Cost 

Benefit Analysis; Liquid Based Cytology 

AND Cost Benefit Analysis.  

 

COCHRANE 

Cost Benefit Analysis AND Papillomavirus 

Vaccines; Human Papillomavirus DNA Test 

AND Cost Benefit Analysis AND Early 
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Detection of Cancer; Liquid Based Cytology 

AND Cost Benefit Analysis. 

 

 

LILACS 

Vacinas Contra Papillomavirus AND Análise 

Custo-Benefício; Detecção Precoce de 

Câncer AND Neoplasias do Colo do Útero 

AND Citologia em Meio Líquido; Detecção 

Precoce de Câncer AND Teste HPV. 

 

 

PubMed/MEDLINE 

 

 

 

Papillomavirus Vaccines AND Cost Benefit 

Analysis; Human Papillomavirus DNA Test 

And Early Detection of Cancer AND Cost 

Benefit Analysis; Cost Benefit Analysis and 

Liquid Based Cytology. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

 A partir da busca nas bases de dados escolhidas, o levantamento bibliográfico total 

foi de 793 publicações, nas quais 144 resultaram da base COCHRANE, 133 na CINAHL, 508 

publicações na PubMed/MEDLINE e 8 na LILACS. Após a leitura do título e resumo dessas 

publicações, foram excluídos 560 artigos que não atendiam aos critérios de inclusão da 

pesquisa.  

 Após a triagem inicial, realizou-se a análise completa de 233 artigos restantes 

elegíveis para a pesquisa. A partir dessa análise, constatou-se que 67 artigos eram duplicados, 

102 não atendiam a questão de pesquisa e 30 eram artigos de revisão integrativa, comentários 

e opiniões ou não estavam disponíveis. Portanto, a amostra final foi de 34 artigos que atendiam 

a todos os critérios estabelecidos.  
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Figura 1. Processo de seleção dos artigos a partir do fluxograma PRISMA.  
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Artigos identificados nas bases de 
dados 

(n = 793) 
 

 
 

Artigos adicionais identificados em 
outras fontes  

(n = 0) 

 

 
Artigos após exclusão de duplicatas (n = 726) 

 

 

Artigos selecionados  
(n = 166) 

Artigos excluídos por 
serem: comentários, 
editorias, revisões 

integrativas e narrativas e 
não estarem disponíveis 

(n = 30) 

Artigos de texto completo 
elegíveis (n=136) 

 

(n =   ) 

Artigos em texto completo 
excluídos, com 

justificativas (n=102) 

 
Estudos qualitativos 

incluídos (n=0) 

 

 
Estudos quantitativos 

incluídos (n=34)  
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3.2.3 Definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/ 

categorização dos estudos 

  Para extrair as informações dos artigos, após a leitura crítica dos mesmos, utilizou-

se um instrumento validado que reuniu os dados importantes de cada artigo. Os seguintes dados 

foram: identificação do artigo original, características metodológicas do estudo, avaliação do 

rigor metodológico, das intervenções mensuradas e dos resultados encontrados (URSI; 

GALVÃO, 2006). 

 

3.2.4 Avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa 

 Os artigos foram enumerados aleatoriamente e em seguida dispostos em uma tabela 

elaborada pela autora com os seguintes dados: autoria, país de origem da pesquisa, objetivos, 

aspectos metodológicos, intervenção/tecnologia avaliada, resultados e nível de evidência.  

Em relação a avaliação pelos níveis de evidência, foi utilizada a seguinte 

classificação em 7 níveis proposto por Melnyk e Fineout-Ouverholt (2005). Nível I: evidências 

de revisões sistemáticas ou metanálise de todos os relevantes ensaios clínicos randomizados 

(ECRC) ou de diretrizes clínicas baseadas em revisões sistemáticas de ECRC; Nível II: 

evidências de pelo menos um ECRC bem delineado; Nível III: evidências de ensaios clínicos 

bem delineados sem randomização; Nível IV: evidências de estudos de caso controle ou coorte 

bem delineados; Nível V: evidências de revisões sistemáticas de estudos descritivos 

qualitativos; Nível VI: evidência de um único estudo descritivo ou qualitativo; Nível VII: 

evidências provenientes de opinião de autoridades e/ou reuniões de comitês de especialistas. 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 34 artigos selecionados, todos foram publicados em periódicos internacionais, 

sendo estes: BMC Infectious Diseases, Pharmacoeconomics, Internacional Journal of 

Technology Assessment in Health Care, Salud Publica de Mexico, Value in Health, Archives of 

Medical Research, Gynecology Oncology, Vaccine, Journal of Public Health, Medical Care, 

BJOG An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, Current Medical Research and 

Opnion, Emerging Infectious Diseases, Health Economics Review, Sexual Health, Expert 

Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research, Cost Effectiveness and Resource 
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Allocation, Journal of Medical Economics, British Journal of Cancer, Journal of Women’s 

Health, BMC Cancer, Journal of General Internal Medicine, Applied Health Economics and 

Health Policy, BMJ Open, Cancer Causes &Control e Obstetrics and Gynecology. Todos os 

periodicos e respectivos fatores de impacto estão representados na tabela 3. Somente 1 artigo 

foi publicado no idioma espanhol (3%), e 33 artigos foram publicados no idioma inglês (97%).  

 

Tabela 3 – Distribuição dos periódicos e fator de impacto dos estudos selecionados para 

revisão. Fortaleza-CE, Brasil, 2018. 

 

  

 Quantidade Periódicos Fatores de Impacto 

1 BMC Infectious Diseases 2.768 

1 Pharmacoeconomics 3.630 

 

2 

Internacional Journal of 

Technology Assessment in Health 

Care 

 

0.912 

2 Salud Publica de Mexico 1.331 

2 Value in Health 3.824 

1 Archives of Medical Research 2.718 

1 Gynecology Oncology 4.959 

1 Vaccine 3.235 

1 Journal of Public Health 2.125 

1 Medical Care 3.081 

1 BJOG An International Journal of 

Obstetrics and Gynaecology 

5.051 

1 Current Medical Research and 

Opnion 

2.757 

1 Emerging Infectious Diseases 6.99 

1 Health Economics Review 0.13 

1 Sexual Health 1.238 

 

2 

Expert Review of 

Pharmacoeconomics & Outcomes 

Research 

1.780 
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1 Cost Effectiveness and Resource 

Allocation 

1.766 

1 Journal of Medical Economics 1.90 

3 British Journal of Cancer 6.176 

1 Journal of Women’s Health 2.322 

1 BMC Cancer 3.288 

1 Journal of General Internal 

Medicine 

3.701 

1 Applied Health Economics and 

Health Policy 

2.06 

1 BMJ Open 2.369 

2 Cancer Causes &Control 2.510 

2 Obstetrics and Gynecology 5.215 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

O fator de impacto de periódicos científicos vem sendo publicado desde 1972 pelo 

Journal of Citation Reports (JCR), onde as informações são dispostas para apresentar o número 

de citações de artigos em diversos periódicos daquele ano de interesse. Para calcular o fator de 

impacto de uma revista, utiliza-se o número de citações no Science Citation Index dos 2 anos 

anteriores ao ano presente de interesse dividido pelo número de artigos que a revista publicou 

nesses 2 anos (PINTO; ANDRADE, 1999).  

Em relação aos anos de publicação dos artigos selecionados para esse estudo, há 

estudos com publicações nos períodos de 2001 a 2017, correspondendo respectivamente a cada 

ano: 2001(1=3%), 2004 (1=3%), 2006 (1=3%), 2007 (2=5.8%), 2008 (7=20.6%), 2009 

(4=11.7%), 2010 (3=8.8%), 2011(3=8.8%), 2012 (5=14.7%), 2013 (1=3%), 2014 (2=5.8%), 

2015 (1=3%), 2016 (2=5.8%) e 2017 (1=3%). É possível notar nesse estudo que o maior número 

de artigos está no ano de 2008, isso deve-se, provavelmente, a criação da vacina quadrivalente 

do HPV (Gardasil) em 2006 e a inserção dela em diversos países nos anos seguintes (GUEDES 

et al., 2017).  

Quanto ao país de origem dos artigos, é possível perceber uma diversidade entre 

eles, apresentando artigos de diferentes contextos e continentes, embora a maioria deles façam 

parte de países da Europa. Assim, 17.4% correspondem aos Estados Unidos, 11.6% ao México, 

8.6% ao reino Unido, 5.8% a Itália, 5.8% a Alemanha, 5.8% a Noruega, 3% a Austrália, 3% a 
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Estônia, 3% a Bélgica, 3% a França, 3% a Nova Zelândia, 3% a Tailândia, 3% a Israel, 3% a 

Suíça, 3% a Áustria, 3% a Hungria, 3% a Taiwan, 3% a China, 3% a Nicarágua, 3% ao Canadá 

e 3% a Holanda.  

Em relação as bases de dados dos estudos escolhidos, temos que 60% dos artigos 

correspondem a base de dados MEDLINE, 35.2% correspondem a COCHRANE e 5.8% 

corresponde a CINAHL. 

Quanto ao desenho metodológico, todos os estudos foram de coorte, diferenciando 

somente quanto ao tipo de modelo utilizado em cada análise de custo-efetividade dos métodos 

de vacina HPV4, citologia em meio líquido e teste HPV. Assim, os modelos de transmissão 

dinâmica correspondem a (14.7%), modelos markovianos a (55.8%), microssimulação (3%), 

retrospectivo (3%), modelo matemático não especificado (8.7%), simulação de Monte Carlo 

(3%), simulação não especificada (3%), árvore de decisão (3%), não informado no estudo 

(5.8%).  

Para uma análise e melhor entendimento dos artigos incluídos na pesquisa, foi 

elaborada uma tabela que distribui todos os artigos incluídos nesta revisão, sendo estes 

categorizados quanto ao código do artigo, autoria, objetivos do estudo, aspectos metodológicos 

e nível de evidência (NE), conforme representado na tabela 4.  

 

Tabela 4 – Distribuição dos artigos selecionados para esta revisão em diferentes 

categorias. Fortaleza-CE, Brasil, 2018. 

Código  Autor  Objetivo Aspectos 

metodológicos 

NE 

1 Uuskula et al., 2013 Investigar os benefícios 

cínicos e econômicos e 

consequências da vacinação 

rotineira do HPV em 

meninas de 12 anos na 

Estônia. 

Estudo de coorte utilizando o 

modelo dinâmico de 

transmissão. Esquema com 3 

doses da vacina HPV4 e 

análise no período de 100 

anos.  

 

 

IV 

2 Annemans et al., 

2009 

Determinar o custo-

efetividade da inserção da 

vacinação HPV4 em 

meninas adolescentes de 12 

anos, em adição ao programa 

de prevenção de CA de colo 

uterino da Bélgica.  

Estudo de coorte. Foi 

desenvolvido o modelo de 

Markov no contexto da 

Bélgica.  

 

 

 

IV 

3 Bergeron et al., 

2008 

Analisar o impacto 

econômico e em saúde da 

implementação da vacina 

quadrivalente na França.  

Estudo de coorte. Foi 

desenvolvido o modelo de 

Markov da história natural 

de infecção pelo HPV no 

contexto da França. 

 

 

IV 
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4 Gutiérrez-Delgado 

et al., 2008 

Desenvolver uma análise 

custo-efetividade da vacina 

HPV, teste de captura híbrida 

e Papanicolaou no contexto 

mexicano.  

Estudo de coorte. Utilizou-se 

o modelo de Markov de 

história natural da infecção 

pelo HPV e a sua relação 

com os diversos níveis de 

prevenção. 

 

 

IV 

5 Sopina e Ashton, 

2011 

Investigar o custo-

efetividade do modelo de 

prevenção de CA de colo 

uterino com e sem a 

implementação da vacina 

HPV. 

Estudo de coorte. Foi 

construído um modelo de 

Markov baseado na história 

natural da infecção pelo 

HPV.  

 

 

IV 

6 Termrungruanglert 

et al., 2012 

Analisar o custo-efetividade 

da vacina quadrivalente do 

HPV comparada com o atual 

manejo de prevenção dentro 

da atenção à saúde 

tailandesa.  

Foi desenvolvido um modelo 

de Markov para avaliar o 

custo-efetividade da 

inserção da vacina 

quadrivalente HPV. 

 

 

IV 

7 Reynales-

Shigematsu, 

Rodrigues e 

Lazcano-Ponce, 

2009 

Analisar o custo-efetividade 

da introdução da vacina 

quadrivalente no México.  

Estudo de coorte. Foi 

desenvolvido um modelo de 

Markov da história natural 

de infecção pelo HPV. 

 

IV 

8 Mennini et al., 2009 Determinar o impacto a 

saúde e custo-efetividade da 

introdução da vacina 

quadrivalente do HPV ao 

programa de imunização. 

Estudo de Coorte. Foi 

utilizado o modelo de 

Markov adaptado para o 

contexto da Itália.  

 

IV 

9 Ginsberg et al., 

2007 

 

 

 

 

 

 

Comparar e analisar o custo-

efetividade dos diferentes 

métodos de prevenção 

relacionada ao CA de colo 

uterino em Israel.  

Análise geral do custo-

efetividade caracterizada 

pelos custos e efeitos das 

intervenções comparada ao 

“cenário nulo”. 

 

IV 

10 Hillemanns et al., 

2009 

Conduzir uma análise custo-

efetividade da vacina 

tetravalente do HPV em 

meninas de 12 anos, paralelo 

ao programa de prevenção 

da Alemanha. 

Foi utilizado um modelo 

empírico de Markov para 

analisar o custo-efetividade 

da vacina administrada a 

meninas de 12 anos.  

 

 

IV 

11 Favato et al., 2012 Analisar o custo-efetividade 

da vacina quadrivalente do 

HPV baseado numa 

estratégia multicoorte de 

vacinação. 

Foi delineado um modelo 

empírico probabilístico para 

analisar o custo-efetividade 

da estratégia multicoorte de 

vacinação na Itália. O 

modelo utilizado foi de 

Markov.  

 

 

IV 

12 Dasbach, Insinga e 

Elbasha, 2008 

Analisar o potencial impacto 

econômico e epidemiológico 

da vacina profilática 

quadrivalente do HPV para 

Utilizou-se um modelo de 

transmissão dinâmica 

previamente desenvolvido 

em multicoorte para 

 

 

IV 
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prevenção de CA de colo 

uterino, neoplasias 

intraepiteliais e verrugas 

genitais.  

comparar 4 estratégias 

diferentes de vacinação.  

13 Szucs et al., 2008 Explorar o custo-efetividade 

da vacina HPV na Suíça. 

Foi adaptato um modelo de 

Markov para o contexto da 

Suíça, utilizando uma coorte 

hipotética de 41.200 

meninas de 11 anos durante 

toda a vida. 

 

 

IV 

14 Chesson et al., 2008 Estimar o custo-efetividade 

de implementar a vacina do 

HPV em meninas de 12 anos 

de idade, em relação com as 

práticas de prevenção de CA 

de colo uterino nos Estados 

Unidos.  

Estudo de coorte. Foi 

construído um modelo de 

incidência de saúde e feitos 

econômicos em relação ao 

HPV e na ausência da 

vacina.  

 

 

IV 

15 Schobert, Remy e 

Schoeffski, 2012 

Avaliar o impacto 

econômico e de saúde da 

vacinação contra HPV na 

Alemanha na perspectiva de 

um terceiro financiador.  

Foi adaptado um modelo 

dinâmico de transmissão 

para o contexto da 

Alemanha. O modelo 

comparou a estratégia de 

prevenção secundaria 

somente e a estratégia de 

vacinação em meninas de 

12-17 anos.  

 

 

IV 

16 Kulasingam et al., 

2007 

Determinar a relação custo-

efetividade da vacinação 

contra HPV na Austrália.  

Estudo de coorte, com o uso 

do modelo de Markov de 

história natural de infecção 

pelo HPV que incorpora 

estratégias secundárias e de 

vacinação.  

 

 

IV 

17 Bresse et al.,2014 Avaliar o impacto da na 

saúde pública da vacinação 

universal do HPV em termos 

de redução da prevalência e 

incidência de doenças 

relacionadas na Áustria.  

Modelo matemático 

previamente desenvolvido 

foi adaptado ao contexto da 

Áustria para avaliar o 

impacto da vacina HPV 

quadrivalente.  

 

 

IV 

18 Kulasingam et al., 

2008 

Examinar a potencial 

eficácia e custo-efetividade 

da vacina quadrivalente 

HPV administrada em uma 

coorte de meninas de 12 anos 

dentro de um programa de 

vacinação escolar.  

Foi desenvolvido um modelo 

de Markov de história 

natural da infecção pelo 

HPV que incorpora as 

estratégias de prevenção 

secundárias e vacinação.   

 

 

IV 

19 Dasbach, Largeron 

& Elbasha, 2008 

Avaliar o impacto 

econômico e epidemiológico 

da vacina quadrivalente do 

HPV na Noruega. 

Estudo de coorte. Foi 

desenvolvido um modelo 

matemático para avaliar o 

impacto na saúde pública de 

estratégias de imunização 

contra HPV. 

 

 

IV 
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20 Dasbach et al., 

2010 

Avaliar o impacto 

econômico e epidemiológico 

da  vacina quadrivalente do 

HPV para prevenir o CA de 

colo uterino.   

Estudo de coorte. Modelo 

dinâmico de transmissão 

para avaliar diferentes 

estratégias de vacinação.  

 

 

IV 

21 Chow et al., 2010 Avaliar o custo-efetividade 

em longo prazo de diferentes 

estratégias de DNA teste e 

coleta Papanicolau em 

Taiwan. 

Estudo de coorte de analise 

custo-efetiva para comparar 

9 diferentes estratégias de 

prevenção secundária. 

 

IV 

22 Beal et al., 2014 Comparar os custos e o 

número de casos não 

detectados em 4 tipos de 

estratégias de rastreamento 

no México.  

Estudo de coorte avaliando 

os 4 tipos de estratégias de 

rastreamento com o 

horizonte de tempo de 3 ou 5 

anos de acompanhamento.  

 

 

IV 

23 Burger et al., 2012 Avaliar o impacto da adoção 

de uma proposta recente de 

rastreamento utilizando o 

teste primário DNA HPV na 

Noruega. 

Foi adaptado um modelo 

matemático de história 

natural do desenvolvimento 

de câncer cervical por HPV.  

 

IV 

24 Felix et al., 2016 Realizar uma comparação 

econômica e clínica entre 

rastreamento com Pap + 

HPV mRNA teste e teste 

primário de DNA HPV. 

Estudo de coorte, sendo 

desenvolvido no modelo de 

Markov. Coorte hipotética 

de 1 milhão de mulheres 

recebendo rastreamento 

trienal com idades de 30 a 70 

anos.  

 

 

IV 

25 Shi et al., 2011 Realizar uma avaliação de 

custo-efetividade e impacto 

na incidência de mortalidade 

de diferentes estratégias de 

rastreio. 

Estudo de coorte. Modelo de 

Markov adaptado para o 

contexto da China 

comparando diferentes tipos 

de métodos de rastreio. 

 

 

IV 

26 Jin et al., 2016 Comparar os resultados 

esperados e os custos de usar 

o teste HPV de captura 

híbrida e citologia primária 

no sistema de saúde. 

Estudo de coorte 

retrospectiva de mulheres 

que se submeteram ao 

rastreamento de câncer 

cervical com citologia e 

captura híbrida de 2004 a 

2010. 

 

 

IV 

27 Huh et al., 2015 Avaliar o custo-efetividade 

de rastreamento primário de 

câncer cervical com o teste 

de genótipos HPV16/18. 

Modelo de coorte de Markov 

que compara 4 estratégias de 

rastreamento. Rastreamento 

com início aos 30 anos e com 

40 anos de duração.  

 

 

IV 

28 Campos et al., 2017 Avaliar o custo-efetividade 

do teste de DNA HPV versus 

rastreamento por 

Papanicolau para rastreio de 

câncer cervical em 

Nicarágua.  

Foi desenvolvido um modelo 

prévio de Monte Carlo para 

simular a história natural da 

infecção pelo HPV e 

desenvolvimento de câncer 

de colo uterino.  

 

 

IV 
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29 Chuck, 2010 Analisar o custo-efetividade 

de 21 estratégias alternativas 

de rastreamento.  

Um modelo de simulação de 

coorte foi desenvolvido para 

determinar de uma 

perspectiva de sistema de 

saúde o custo-efetividade de 

21 estratégias de rastreio. 

 

 

IV 

30 Flores et al., 2011 Determinar os custos e 

efeitos de diferentes 

estratégias de HPV teste 

comparado com a citologia 

Papanicolau.  

Estudo de coorte. Análise 

custo-efetiva para examinar 

os específicos custos e 

resultados de saúde 

associados com diferentes 

formas de intervenções. 

 

 

IV 

31 Bidus et al., 2006 Comparar diferentes 

modelos de rastreamento de 

câncer cervical em uma 

população militar e custos de 

serviços de saúde.  

Foi desenvolvido 

previamente um modelo de 

Markov de história natural 

de infecção pelo HPV numa 

coorte de 100.000 mulheres 

do serviço militar.  

 

 

IV 

32 Bekker-Grob et al., 

2012 

Investigar em quais 

circunstâncias o rastreio 

manual utilizando o método 

Thin Prep é custo-efetivo 

baseado nos resultados do 

estudo NETHCON.  

Foi utilizado um modelo de 

coorte de microssimulação 

(MISCAN-Cervix) para 

utilizar os dados do estudo 

NETHCON para estimar os 

custos e QALY do método.  

 

 

IV 

33 Sherlaw-Johnson e 

Philips, 2004 

Avaliar as diferentes opções 

para introdução de citologia 

em meio-líquido e teste HPV 

no programa de rastreio 

cervical do Reino Unido.  

Estudo de coorte utilizando o 

modelo de Markov.  

 

 

IV 

34 

 

 

Montz et al., 2001 

 

 

 

 

Analisar o impacto de 

aumentar o rastreio e 

introduzir a citologia em 

meio líquido em populações 

de risco para 

desenvolvimento de câncer 

cervical.  

Estudo de coorte no modelo 

de Markov, utilizando uma 

coorte teórica de 100.000 

mulheres entre 20 a 80 anos.  

 

 

 

 

 

IV 

 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

 Nas próximas subseções serão explorados os artigos incluídos nessa revisão, 

divididos em três categorias diferentes para cada tipo de método de prevenção: 1. Avaliação 

custo-efetividade da Vacina quadrivalente do HPV; 2. Custo-efetividade dos Testes HPV e 3. 

Análise custo-efetividade da Citologia em meio-líquido.  

 

4.1 Avaliação custo-efetividade da Vacina Quadrivalente do HPV. 

  

 Acerca dessa temática, foram encontrados 20 estudos de coorte que abordam 

aspectos econômicos e de saúde, bem como o custo-efetividade da inserção da vacina 
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quadrivalente (6/11/16/18) contra HPV em diferentes contextos e países. Os aspectos que 

diferenciam esses estudos estão relacionados com o tipo de modelo utilizado para o 

desenvolvimento da coorte e aspectos metodológicos como o tempo de acompanhamento da 

população-alvo, esquemas de rastreamento associados e idade de início da vacinação.  

Em relação ao risco de desenvolvimento de câncer de colo uterino e mortalidade, 

muitos estudos demonstraram a diferença entre os programas de rastreio existentes e a inserção 

da vacina, na qual pode-se concluir, através da análise da tabela abaixo, que com inserção da 

vacina há uma diminuição significativa dos percentuais de risco de desenvolvimento de câncer 

e da mortalidade respectivamente. Para exemplificar o disposto, desenvolveu-se uma tabela 

com os principais resultados desses 20 estudos acerca dessa temática inseridos nessa revisão.  

 

Tabela 5 – Distribuição dos artigos acerca da vacina quadrivalente HPV e seus principais 

resultados. Fortaleza-CE, Brasil, 2018. 

Autores   Resultados 

Uuskula et al. 2013 O modelo projetou que no ano 100 após a inserção da vacina, haveria a redução 

na incidência de HPV 16/18 relacionado com o câncer cervical e mortalidade em 

97% e na incidência de HPV6/11 relacionada com verrugas genitais em 94% e 

81% respectivamente. A taxa de custo-efetividade com a vacinação é de 4,889 

por QALY. 

Annemans et al. 2009 O modelo estimou uma redução no risco de adquirir a doença durante toda a vida 

de 0,94% para 0,34%, prevenindo 362 casos de câncer cervical e 161 mortes 

relacionadas. O cenário base sugere a vacinação do HPV em adição ao programa 

de rastreio atual na Bélgica, com custo-efetividade de 10.546 por QALY. 

Bergeron et al. 2008 O risco de câncer cervical e mortalidade durante a vida é de 0,94% e 0,22% de 

mulheres com o atual programa de rastreio da França. Com a introdução da 

vacina quadrivalente esses riscos irão diminuir para 0,33% e 0,08% 

respectivamente.  

Sopina & Ashton. 2011 A introdução da vacina, mesmo em taxas de 30% de aderência na população, 

reduz drasticamente as taxas de HSIL e câncer, bem como as mortes por câncer 

em torno de 38% em cada. Esse resultado demostrou que o programa de rastreio 

atual não era custo-efetivo.  

Termrungruanglert et al. 

2012 

De acordo com o cenário base, a introdução da vacina HPV é mais cara que as 

outras formas de prevenção utilizadas, porém resultou em um maior QALY. A 

vacinação reduz o risco durante a vida de câncer cervical e morte em 55%. Assim, 

casos de NIC1,2 e 3 e verrugas genitais serão reduzidos em 51% a 54%.  

Reynales-Shigematsu 

Rodrigues e Lazcano-

Ponce. 2009 

 

A vacinação pode reduzir a infecção persistente por HPV16/18 em pelo menos 

60%, o que pode resultar em uma redução das formas invasivas por esses tipos 

de HPV. A estratégia de vacinação reduz o risco de adquirir HPV de 20% a 7%. 

Somente a estratégia da vacina pode reduzir os casos de câncer cervical em 70%.  

Mennini et al. 2009. 

 

A vacinação HPV juntamente com o programa de rastreio irá permitir evitar cerca 

de 1432 casos de câncer cervical (-63.3%) e 513 mortes (-63.4%).  

Hillemanns et al. 2009. No caso-base, considerando a proteção por toda a vida e uma eficácia de 100% é 

estimado que 2,835 casos de câncer cervical e 679 mortes poderiam ser 
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prevenidas em uma coorte de 400.000 e um custo por QALY de 10,530 €. O 

custo-efetividade é sensível a duração de prevenção da vacina.  

Favato et al. 2012. O cenário com 2 coortes (meninas com idade de 12 e 15 anos) mostrou-se mais 

custo-efetivo que os outros que abrangem maiores idades. Utilizando uma 

multicoorte ao invés de uma as reduções esperadas de números de eventos 

relacionados ao HPV ocorrem em curto espaço de tempo, entre 3.8 e 6.4 anos.  

Dasbach, Insinga e 

Elbasha. 2008. 

O estudo demonstrou que cada estratégia de vacinação pode reduzir o número de 

HPV 6/11/16/18 relacionado com câncer cervical, NIC 2/3, NIC 1 e verrugas 

genitais em 86, 85, 79 e 89% respectivamente. Em 25 anos de vacinação rotineira 

de meninas de 12 anos combinado com um programa de catch-up de 12 -24 anos, 

haveria uma redução de número de casos câncer cervical, NIC2/3, NIC 1 e 

verrugas genitais em 5.800, 146.000, 28.000, e 1.1 milhões respectivamente. 

Szucs et al, 2008. Comparado somente com o rastreio, a adição da vacina HPV quadrivalente 

poderia prevenir 62% de câncer cervical e mortes relacionadas, 19% de lesões 

NIC 1, 43% de NIC 2, 45% de NIC 3, e 66% de verrugas genitais. 

Chesson et al, 2008. 

 

No modelo de coorte, utilizando a vacina quadrivalente HPV, há uma redução em 

NIC, câncer cervical e verrugas genitais representando 70%, 19% e 12% de 

custos evitados e 33%, 54% e 13% dos QALY salvos.  

Schobert, Remy e 

Schoeffski. 2012. 

Os resultados mostram que o programa de vacinação com a vacina quadrivalente 

HPV em meninas de 12 a 17 anos é custo-efetiva, com um ICER de 

5,525€/QALY. Esse modelo pode reduzir o número de HPV 6/11/16/18 

relacionado com câncer cervical em 65% e com verrugas genitais em mulheres e 

homens de 70% e 48% respectivamente. Após 25 anos do início da campanha 

pode-se esperar uma diminuição de 21% na incidência de câncer cervical.  

Kulasingam et al. 2007. O modelo demonstrou um risco de câncer durante a vida de 2.4% sem a 

intervenção dos exames de rastreio e um risco de 0.77% com o rastreio atual. 

Com a vacinação de meninas de 12 anos esse risco passa a ser de 0.37%. O estudo 

sugere que adicionando a vacinação de meninas de 12 anos ao programa de 

prevenção de câncer, é custo-efetiva.  

Bresse et al. 2014. O câncer relacionado ao HPV poderia ser reduzido a 75% em mulheres, evitando 

310 casos de câncer, entre eles 217 de câncer cervical comparado com a atual 

situação.  

Kulasingam et al. 2008. Os resultados do estudo mostram que mais de 400 casos de câncer cervical, 6700 

casos de lesões intraepiteliais e 4750 casos de verrugas genitais poderiam ser 

evitados com a vacinação de 100.000 meninas de 12 anos. O risco durante a vida 

de câncer é reduzido de 0.71% a 0.29%.  

Dasbach, Largeron & 

Elbasha. 2008. 

A estratégia mais efetiva foi vacinação antes de 12 anos combinada com 

vacinação de 12 a 24 anos, temporariamente nos 5 primeiros anos de vacinação. 

Comparada com não vacinação, essa estratégia reduziria a incidência de verrugas 

genitais, NIC1, 2 e 3 e câncer de colo em 86, 92 e 92% no ano 100. 

Dasbach et al. 2010. O modelo projetou que no ano 100 após o início da vacinação, as duas estratégias 

utilizadas no modelo poderiam reduzir a incidência de HPV 6/11/16/18 

relacionado ao câncer cervical, NIC 2/3, NIC 1 e verrugas genitais em 90%, 90%, 

85% e 93% respectivamente. As taxas de custo-efetividade foram de €9,577 e de 

€10,646 por QALY.  

Ginsberg et al. 2007. O estudo projetou que para a vacina quadrivalente HPV em Israel ser considerada 

custo-efetiva, o valor por dose da vacina tem que estar abaixo de $97 e $50, 

respectivamente. O custo considerado nesse estudo de uma dose é de $120 

dólares. 

Gutiérrez-delgado et al. 

2008. 

 

Comparou-se as outras formas de rastreio de câncer de colo uterino com a 

estratégia da vacinação, demonstrando que a estratégia mais custo-efetiva foi o 

rastreio pelo uso de teste HPV de captura híbrida e a segunda estratégia mais 
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custo-efetiva foi o rastreio utilizando o exame Papanicolau. A vacina não foi 

considerada custo-efetiva devido ao valor elevado por dose de 181 pesos. 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Acerca da vacina quadrivalente HPV, um estudo realizado em Honduras tem 

resultados semelhantes aos apresentados na maioria dos estudos da tabela, demonstrou-se que 

a inserção da vacina pode ser vista como um investimento altamente custo-efetivo e que pode 

trazer muitos benefícios a saúde das mulheres. Assim, adicionando uma prevenção primária ao 

esquema de prevenção de CCU, é possível que reduza o número de casos da doença e de 

infecções em adolescentes vulneráveis a ela (AGUILAR et al., 2015). 

Entretanto, houveram dois estudos incluídos nessa revisão que divergiram com a 

maioria dos resultados encontrados na tabela 4, os estudos de Ginsberg et al. (2007) e Gutiérrez-

Delgado et al. (2008) evidenciaram que a inserção da vacina quadrivalente HPV não foi 

considerada custo-efetiva, pois o alto valor por dose relatado nos dois estudos faz com que 

outras formas de prevenção e rastreio se tornem mais custo-efetivas. Outro estudo que corrobora 

com esses achados é o estudo de Minh, My e Jit (2017), na qual ressaltou que apesar das 

inúmeras vantagens da vacina HPV, ela só seria considerada custo-efetiva no Vietnam se os 

preços fossem em torno de 4,99 dólares americanos por dose. Portanto, nota-se que para a 

vacina ser considerada custo-efetiva, entre outros fatores, é preciso que o preço da vacina seja 

mais acessível.  Esse resultado, deve-se ao fato de que a avaliação de custo-efetividade depende 

de inúmeros fatores, entre eles o PIB per capita da população estudada, existindo divergências 

entre países desenvolvidos e em países em desenvolvimento (SILVA, 2003). 

Apesar de ter sido incluída somente a vacina quadrivalente nessa revisão, pois essa 

vacina é a disponibilizada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde do Brasil, existem outras 

duas vacinas contra o HPV, sendo estas: a bivalente que contém proteção contra os tipos 

oncogênicos 16 e 18 de HPV e a 9-valente HPV que além de proteger contra os 4 tipos de vírus 

HPV da quadrivalente, protege contra mais 5 tipos adicionais: 31, 33, 45, 52 e 58. Existem 

estudos que analisaram o custo-efetividade dessas vacinas como os citados a seguir. Em um 

estudo realizado no Quênia e Uganda, a vacinação com a vacina 9-valente HPV se mostrou 

muito custo-efetiva. Em um outro estudo que analisa a vacina bivalente, os resultados 

mostraram que ela variou de muito custo-efetiva para custo-efetiva em áreas urbanas da China 

(KIATPONGSAN; KIM, 2014; ZHANG et al., 2016). 

 Em um estudo que avaliou o custo-efetividade das vacinas quadrivalente e bivalente 

do HPV no Peru, a vacina quadrivalente mostrou-se ligeiramente com maior custo e melhor 

efetividade do que a vacina bivalente (BOLAÑOS-DÍAZ et al, 2016). Outro estudo que 
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corrobora com esse achado é o de Brisson et al. (2013), na qual compara também o custo 

efetividade das duas vacinas HPV. Os resultados mostraram que quando consideradas de 

mesmo valor econômico, a vacina quadrivalente é mais custo-efetiva do que a bivalente e para 

que ela continue mais custo-efetiva que a bivalente o máximo de valor por dose tem que ser de 

32 dólares canadenses.  

  É importante ressaltar que em todos os estudos incluídos nessa revisão acerca da 

vacina HPV há o esquema de vacinação em 3 doses da vacina, sendo respectivamente em 0, 2 

e 6 meses, esquema esse que diverge do calendário atual de vacinação contra HPV no Brasil. 

Em um estudo de coorte realizado na Malásia, obteve-se que tanto o esquema de 3 doses como 

o de 2 doses tiveram os mesmos números de casos de câncer cervical e mortes evitadas. 

Portanto, o esquema de 2 doses pode ser mais custo-efetivo, uma vez que os custos são menores 

com a vacina e a eficácia é similar a com o esquema de 3 doses (ALJUNID et al., 2016).  

Segundo a vacinação na população masculina, não foram incluídos os estudos de 

custo-efetividade da vacina na população masculina nessa amostra de artigos, o que também 

diverge da recomendação recente do Brasil de vacinação dos dois grupos meninas e meninos. 

Há ainda poucos estudos relacionados à vacinação masculina contra HPV e que demonstram as 

relações de custo-efetividade, em um desses estudos, é encontrado que a vacinação de meninos 

pode ser custo-efetiva, especialmente se a cobertura vacinal feminina for abaixo do esperado e 

considerando todos os potenciais benefícios a saúde da vacinação (CHESSON et al., 2011).  

  

 

4.2 Custo-efetividade dos Testes HPV 

 

 Em relação a esse assunto, foram encontrados 10 artigos que atendiam a questão de 

pesquisa e critérios de inclusão. Esses artigos estão dispostos na tabela 6 com os respectivos 

resultados de cada estudo.  

 

Tabela 6 – Distribuição dos artigos de custo-efetividade dos testes HPV e seus principais 

resultados. Fortaleza-CE, Brasil, 2018. 

Autores Resultados 

Chow et al. 2010. Todas as nove estratégias de rastreio foram consideradas custo-efetivas em 

comparação com a não realização de nenhuma estratégia. Quando comparado com 

estratégia de rastreio atual (exame Papanicolau), a estratégia de teste HPV seguida 

pelo exame Papanicolau a cada 5 e 3 anos respectivamente foi considerada custo-
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efetiva. A combinação de HPV-Pap preveniu mais casos de câncer do que a de 

prevenção com Pap somente em intervalos de 1, 3 e 5 anos.  

Beal et al. 2014. 

 

Os resultados mostraram após a análise probabilística de sensibilidade que o 

método com a melhor performance nos termos de custo e casos perdidos 

prevenidos é a utilização de HR-HPV + rastreio molecular seguido pela alternativa 

de co-testagem com HR-HPV+ citologia em meio-liquido +HPV16/18+ 

imunomarcação.  

Burger et al. 2012. Para mulheres não vacinadas, a estratégia mais custo-efetiva envolve trocar a 

estratégia atual pelo rastreio de mulheres de 34 anos com o teste HPV com um 

intervalo de 4 anos. Para mulheres vacinadas, a estratégia preferível envolve um 

aumento do intervalo de rastreio com teste HPV para cada 6 anos após os 34 anos.  

Felix et al. 2016. 

 

A estratégia de co-testagem (HPV mRNA+ genótipo HPV16/18) resultou em uma 

pequena diminuição de colposcopias em mulheres comparada com a estratégia de 

teste primário de HPV, representando uma diminuição de 4.557 colposcopias em 

uma coorte de 1 milhão de mulheres. Além disso, resultou em mais casos positivos 

em colposcopias do que o teste primário de HPV. 

Shi et al. 2011. O uso da careHPV 0,5pg/ml foi considerada a estratégia mais custo efetiva. 

Assumindo uma participação de 70% na estratégia realizada em um momento na 

vida, sendo o rastreio a partir de 35 anos, pode-se reduzir a mortalidade em 12%. 

Jin et al. 2016. Em um intervalo de 3 anos, o teste primário de HPV utilizando a captura híbrida 

detectou mais casos de NIC 3 e é mais barato que a estratégia com citologia 

primária. Portanto, o teste primário de HPV foi mais efetivo e mais barato que a 

citologia. 

Huh et al. 2015. Aplicando um limite de US$50,000/QALY, a estratégia de genótipo de HPV 16/18 

+ citologia reflexa superou as outras estratégias de citologia + teste HPV e HPV + 

reflexo para citologia, reduzindo os custos, a incidência de câncer e aumentando 

o QALY. Para a detecção de NIC 3 persistente em um período de 1 ano, essa 

estratégia de genótipo HPV 16/18 + citologia se revelou mais custo-efetiva do que 

todas as outras.  

Campos et al. 2017. HPV-Cryo foi mais barato e mais efetivo do que todas as outras estratégias, 

superando HPV-IVA, HPV-Pap e somente exame Pap, reduzindo o risco de câncer 

durante a vida em 29.5%. 

Chuck. 2010. Intervalo de 3 anos de rastreio de Pap + HPV DNA teste para mulheres acima de 

30 anos é mais barato e mais efetivo, economizando $16,078 por QALY adicional 

ganhado. 

Flores et al. 2011. 

 

 

 

Os resultados dessa análise custo-efetividade mostram que o rastreio de mulheres 

entre 30-80 anos utilizando o HPV teste clínico ou a combinação do HPV teste + 

Pap é sempre mais custo-efetivo do que utilizar somente o exame Pap. Teste HPV 

em mulheres de 30-80 anos é mais custo-efetivo que o rastreio de mulheres de 20-

80 anos. 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

De acordo com resultados acima, é possível notar que em todos os estudos que as 

diferentes técnicas de teste HPV (captura-hídrica e genótipo HPV 16/18) foram consideradas 

custo-efetivas sozinhas ou em combinação com outras estratégias de rastreio.  

O diagnóstico de infecção pelo HPV pode ser realizado de diversas formas, tais 

como clínico, citopatólogico, histopatológico e colposcópico, entretanto o diagnóstico de 

infecção viral é realizado, em muitos casos, por meio de técnicas moleculares.  Essa tecnologia, 
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além de indicar a presença do vírus, também identificar o tipo de vírus infectante, algo que não 

é possível com outras técnicas. Esses tipos de testes moleculares são altamente benéficos para 

monitorar a persistência da infecção e identificar o tipo de HPV, analisando o potencial 

cancerígeno (SILVA et al., 2015). 

Segundo o estudo de Ronco et al. (2014) foram analisados 4 tipos de ensaios 

clínicos randomizados acerca da eficácia do teste HPV comparado com o rastreio por citologia. 

Na análise dos resultados, foi possível comprovar que o teste HPV promoveu em torno de 60-

70% de proteção contra carcinomas cervicais invasivos em comparação com a citologia. Além 

disso, os testes baseados em HPV obtiveram uma redução de casos de NIC 3 e de maior grau 

no segundo rastreio em mulheres que fizeram o teste HPV em comparação com a citologia. 

Portanto, esse estudo sugere que o teste HPV seja realizado em mulheres acima de 30 anos de 

idade e em intervalos de 5 anos aproximadamente.  

Em relação ao custo-efetividade da utilização do teste HPV nos programas de 

rastreio de CCU, os estudos de Chow et al. (2010), Chuck (2010) e de Flores et al. (2011) 

obtiveram resultados semelhantes ao estudo de Rosmalen, Kok e Ballegooijen (2012) realizado 

na Holanda com análise de custo-efetividade por meio de um modelo de microssimulação. 

Nesse estudo, assim como os citados anteriormente, revela que o uso do teste HPV + citologia 

é a estratégia mais custo-efetiva no cenário base. Além disso, também corrobora com os 

pressupostos de que há um baixo custo-efetividade da utilização dessa estratégia em mulheres 

jovens, abaixo de 33 anos.  

Em outro estudo que analisou diferentes estratégias de rastreio de CCU na Noruega 

em mulheres com Atipical Scamous Cells of Undetermined Significance (ASC-US) e Low 

Grade Intraepitelial Lesion (LSIL), no que constitui uma avaliação da relação de preço e 

qualidade, a estratégia considerada preferível envolve o uso do teste HPV de genótipos 16/18, 

se negativo, é indicado repetir o exame em 12 meses e se positivo, a paciente já seria 

encaminhada para colposcopia (PEDERSEN et al., 2016). Portanto, é possível perceber que as 

estratégias que envolvem os testes HPV são consideradas custo-efetivas, convergindo com os 

resultados encontrados em todos os artigos incluídos nessa revisão.   

 

 

4.3 Análise custo-efetividade da citologia em meio-líquido.  

 

 Acerca desse tema, foram encontrados 4 estudos que atendiam a essa temática e 

incluídos nessa revisão e que foram distribuídos na tabela 7.  
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Tabela 7 – Distribuição dos artigos de custo-efetividade acerca da citologia em meio-

líquido e seus principais resultados. Fortaleza-CE, Brasil, 2018. 

Autores Resultados 

Bidus et al. 2006 Foi desenvolvida uma coorte em mulheres do serviço militar. Esse estudo 

encontrou nos resultados que a citologia em meio-líquido e o teste reflexo de HPV 

para detecção de ASC-US a cada 3 anos foi a estratégia de menor custo comparada 

com nenhuma estratégia de rastreio. Contudo, esse tipo de estratégia só seria 

custo-efetiva na população acima de 30 anos, não gerando benefícios em termos 

de custo na população abaixo dessa idade. 

Bekker-Grob et al. 

2012 

Esse estudo analisa os benefícios e fatores contra o uso da ThinPrep, comparando 

com a citologia convencional foi observado que houve uma diminuição de 70% 

de repetições da técnica de rastreio com o uso da citologia em meio-líquido, sendo 

isso explicado pelo número menor de amostras inadequadas. Contudo, o alto preço 

do uso dessa tecnologia demonstrou que ela não seria uma alternativa custo-

efetiva como esperado. 

Sherlaw-Johnson e 

Philips. 2004 

Esse estudo encontrou que a citologia em meio-líquido reduz o número de 

esfregaços inadequados em aproximadamente 80%, contudo essa informação tem 

pouco impacto no teste de sensibilidade. O custo marginal da CML afeta os 

resultados, pois um maior custo da CML em comparação com a CC prevê que os 

testes primários de esfregaços são mais custo-efetivos que a CML. 

Montz et al. 2001 

 

 

 

 

 

 

Foi verificado que a utilização de CML tem o potencial de reduzir a incidência de 

câncer cervical em torno de 32%. Comparando a CC com a CML nas metas da 

Health People 2010, é possível notar uma diferença significativa na redução da 

incidência de câncer. Utilizando-se o método de CC, o modelo prevê uma redução 

de 22.9% em todas as mulheres, 21.7% em mulheres brancas e 17% em negras. Já 

utilizando o método de CML, haveria uma redução de 50% em todas as mulheres, 

50% em brancas e 46.7% em negras. Nesse mesmo estudo, foi verificado que o 

uso da CML com uma taxa de 40% de falsos negativos, ainda custaria menos que 

US$50.000 por vida salva por ano, sendo considerada custo-efetiva. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

   

Os estudos de Bidus et al (2006) e de Montz et al (2001), encontraram resultados 

semelhantes acerca da utilização da citologia em meio líquido (CML). Nos dois estudos, a 

citologia em meio líquido foi considerada custo-efetiva, a diferença está na comparação das 

estratégias. O primeiro estudo compara o custo-efetividade da CML com o uso de nenhuma 

estratégia de rastreio, já o segundo, compara com a citologia convencional.  

 Entretanto, os estudos de Bekker-Grob (2012) e Sherlaw-Johnson e Philips (2004), 

encontraram resultados divergentes dos estudos citados acima. Apesar de ser notória e 

constatada a diminuição de inadequações de esfregaços nos dois estudos em mais de 70%, há a 

controvérsia do alto custo da utilização desse método, inviabilizando a inserção nesses países.  

 Existem poucos estudos que tratam do custo-efetividade da citologia em meio-

líquido, nesse sentido, há muitas controvérsias entre os estudos e entre as recomendações de 

cada país para o uso de tecnologia. Em um estudo realizado na Inglaterra, na qual utiliza as 
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recomendações de implementar a citologia em meio-líquido como um estudo de caso, é 

explorado o real custo-efetividade da CML, uma vez que existem outros estudos citados nesse 

artigo que não consideraram essa estratégia custo-efetiva como as recomendações nacionais da 

NICE (National Institute of Health and Clinical Excellence). Um dos motivos citados que 

discordam do custo-efetividade da CML, é que os artigos que contém essa análise estão com 

muitos vieses de pesquisa (LEGOOD; WOLSTENHOLME; GRAY, 2009).  

 Contudo, apesar das divergências em relação ao custo-efetividade, há evidências 

acerca da efetividade da CML utilizada sozinha ou em combinação com outras técnicas. Em 

um estudo realizado na China acerca dos métodos de rastreio de CCU foi observado que a 

combinação dos métodos de CML e testagem HPV no rastreio de ASC-US obteve uma 

sensibilidade similar ao uso somente da CML, porém houve aumento significante da 

especificidade para lesões intraepiteliais NIC2 e NIC 3 ou lesões piores (PAN et al., 2014).  

Portanto, acerca da CML, é necessário o desenvolvimento de mais estudos que 

possam analisar o real custo-benefício do método, reavaliando a efetividade do mesmo na 

identificação de lesões intraepiteliais cervicais neoplásicas.  

 

5. CONCLUSÃO 

 

 Portanto, observou-se nesse estudo que os métodos abordados foram considerados 

custo-efetivos em grande parte dos estudos incluídos nessa revisão integrativa. Somente 4 

estudos apontaram que a vacina e a citologia em meio-líquido não eram custo-efetivas pelo alto 

custo desses métodos. Estudos de custo-efetividade em saúde tem um grande impacto na 

escolha das estratégias que serão implementadas, portanto, notou-se a falta de estudos que 

abordassem essa temática no Brasil. 

Houveram algumas limitações no presente estudo, a primeira limitação é acerca da 

falta de abordagem das outras vacinas HPV. Optou-se por inserir somente a vacina 

quadrivalente, pois essa é a utilizada pelo SUS. Além disso, a grande quantidade de estudos 

acerca do custo-efetividade das diversas vacinas foi uma barreira para a realização de uma 

revisão que incluísse todos os tipos de vacinas HPV, sendo necessário uma revisão que 

abordasse somente a vacinação. Outra limitação é que nesse estudo, não houve a inclusão de 

artigos que abordassem o custo-efetividade da vacinação de meninos, isso porque a população 

desse estudo foi limitada para as mulheres. Outra possível limitação é a quantidade de bases de 

dados utilizadas nesse estudo, sendo importante outros estudos que compreendam um maior 

número de bases de dados.  
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