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RESUMO 

 

Ramos MC. Avaliações econômicas das estratégias de rastreamento do câncer colorretal: 

uma revisão sistemática [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo; 2021. 

 

INTRODUÇÃO: O câncer colorretal (CCR) é o terceiro tipo de câncer mais incidente e 

ocupa o segundo lugar nas causas de mortes por câncer em todo mundo. Programas de 

rastreamento para detecção precoce e tratamento já foram implementados em vários países, 

em sua maioria de alta renda, e mostraram redução nas taxas de incidência e mortalidade. As 

avaliações econômicas são uma ferramenta importante para apoiar a tomada de decisão sobre 

a incorporação de tecnologias em saúde e políticas públicas e, portanto, para uma alocação 

eficiente de recursos. OBJETIVO: Com o objetivo de justificar e informar o desenvolvimento 

de uma avaliação econômica de rastreamento do CCR no contexto de países em 

desenvolvimento, como o Brasil, revisamos evidências atualizadas para identificar as 

estratégias de rastreamento do CCR e seus resultados de custo-efetividade, metodologia dos 

estudos e parâmetros que mais impactam a análise. MÉTODOS: Revisamos 

sistematicamente as bases MEDLINE (PubMed), EMBASE, Portal Regional da Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SciELO); repositórios de 

avaliações econômicas: the Centre for Reviews and Dissemination: NHS Economic 

Evaluation Database (NHS EED); Health Technology Assessment Database (HTA); índices 

de citação bibliométricos: SCOPUS, Web of Science; revisão manual de referências listadas 

em artigos incluídos para identificar literatura relevante sobre avaliações econômicas 

completas de rastreamento do CCR em indivíduos assintomáticos com mais de 40 anos, em 

dezembro de 2020. Não houve restrição por idioma, local ou data. Uma síntese qualitativa 

dos dados foi realizada para descrever estratégias de rastreamento do CCR, desenhos do 

estudo, parâmetros-chave e razões de custo-efetividade incrementais. A qualidade do relato 

foi avaliada pelo roteiro Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards 

(CHEERS). RESULTADOS: 79 artigos foram considerados elegíveis e incluídos nesta 

revisão. A maioria dos estudos era de países de alta renda e adotaram a perspectiva do terceiro 

pagador. Os modelos de Markov foram predominantemente empregados, embora os modelos 

de microssimulação tenham sido cada vez mais adotados nos últimos 15 anos. Encontramos 

88 estratégias de rastreamento diferentes para o rastreamento do CCR, diferindo entre si pelo 

tipo de técnica, intervalo de rastreamento, estratégias isoladas ou combinadas. Todos os 

estudos, exceto em cinco nos quais o comparador adotado foi a Pesquisa de Sangue Oculto 

nas Fezes (PSOF) por teste guaiaco, apontaram o custo-efetividade do rastreamento em 

comparação à estratégia de não rastreamento. Um quarto das publicações relatou economia 

de custos e a PSOF por teste imunoquímico anual (fecal immunochemical test – FIT) foi a 

estratégia predominante, ressaltando a importância das avaliações de custo-efetividade do 



 

 

 

 

rastreamento do CCR com testes mais baratos em países em desenvolvimento, onde os 

recursos são limitados. A qualidade do relato melhorou ao longo dos anos, mas a escolha do 

modelo e a identificação dos estudos como avaliações econômicas nos títulos e resumos 

devem ser melhor relatadas para a validade do modelo empregado e a otimização da 

identificação dos estudos em revisões, respectivamente. CONCLUSÕES: O rastreamento do 

CCR se mostrou custo-efetivo em comparação com o não rastreamento, principalmente em 

países de alta renda. Alguns estudos mostraram que o rastreamento foi mais efetivo e mais 

barato, demonstrando economia de custos. Novos estudos são necessários em países de baixa 

e média renda, onde altas taxas de incidência e mortalidade são observadas. 

(PROSPERO: CRD42018103739) 

Descritores: Neoplasias colorretais; Programas de rastreamento; Detecção precoce de câncer; 

Avaliação de custo-efetividade; Avaliação em saúde; Revisão sistemática  

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Ramos MC. Systematic review of colorectal cancer screening economic evaluations in 

average-risk individuals [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo”; 2021. 

 

BACKGROUND: Colorectal cancer (CRC) is the third most common type of cancer 

worldwide and second in mortality. Screening programs for early detection and treatment 

have been implemented in several countries. Economic evaluations are an important tool to 

support decision-making about reimbursement and coverage decisions in health systems and, 

therefore, to an efficient resource allocation. OBJECTIVE: To support the development of 

future economic evaluation studies in a developing country scenario, we reviewed up to date 

evidence on economic evaluations to identify CRC screening strategies, cost-effectiveness 

results and decision models adopted to assess costs and health benefits. METHODS: We 

systematically reviewed MEDLINE EMBASE, Web of Science, SCOPUS, Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), Regional Virtual Health Library, Centre for Reviews 

and Dissemination (CRD) Databases and references list of included studies to identify 

relevant literature about full economic evaluations of CRC screening in asymptomatic 

average risk individuals over 40 years old in December 2020. There was no restriction to 

language, setting or date. Qualitative synthesis was provided to describe CRC screening 

strategies and comparators (baseline context), study designs, key parameter inputs and 

incremental cost-effectiveness ratios. Report quality was assessed by Consolidated Health 

Economic Evaluation Reporting Standards (CHEERS) checklist. RESULTS: 79 articles 

were found to be eligible and included in this review. Most of studies were from high-income 

countries and third-party payer perspective. Markov models were predominantly used 

although microsimulation was increasingly adopted in the last 15 years. We found 88 

different screening strategies for CRC, differing from type of technique, interval of screening, 

isolated or combined strategies. All studies, except from four in which gFOBT comparator 

was adopted, reported cost-effective results in comparison to no screening scenario. One 

quarter of publications reported cost-saving results and annual FIT was the most predominant 

strategy, pointing up the importance of CRC screening cost-effectiveness evaluations in 

developing countries where resources are limited. Report quality improved over the years, 

but choice of model and description of the studies as economic evaluations within title and 

abstracts should be adequately reported for model validity and optimal identification of 

studies, respectively. CONCLUSIONS: CRC screening demonstrated to be cost-effective 

versus no screening mainly in high-income countries. Some studies showed that screening 

was more effective and less expensive demonstrating to be cost saving. It is still necessary to 

develop future economic evaluations in low- and middle-income countries (LMICs) which 

accounts for high burden of disease. (PROSPERO: CRD42018103739) 

Descriptors: Colorectal neoplasms; Mass screening; Early detection of cancer; Health 

evaluation; Cost-effectiveness evaluation; Systematic review 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1.  Impacto do câncer mundialmente 

 

O câncer está em segundo lugar nas causas de morte mundialmente, sendo considerado 

um problema de saúde pública crítico. De acordo com estimativas mais recentes da Agência 

Internacional de Pesquisa em Câncer (do inglês, International Agency for Research on 

Cancer - IARC), em 2020, foram contabilizados 19,3 milhões de novos casos (18,1 milhões, 

excluindo o câncer de pele não-melanoma) e 10,0 milhões de mortes por câncer em todo 

mundo (9,9 milhões, excluindo o câncer de pele não-melanoma) (Sung et al., 2021). 

Entre os tipos de câncer, em 2018, o câncer de pulmão liderava ambos os rankings de 

incidência (11,6%) e mortalidade (18,4%), excluindo o câncer de pele não-melanoma, para 

ambos os sexos (Bray et al., 2018). No entanto, em 2020, o câncer de mama se tornou o tipo 

mais diagnosticado e, portanto, mais incidente do mundo com aproximadamente 2,3 milhões 

de novos casos (11,7%), seguido do câncer de pulmão (11,4%), câncer colorretal (10,0%), 

câncer de próstata (7,3%) e câncer de estômago (5,6%) (Sung et al., 2021). 

Com 1,8 milhões de mortes em 2020 (18%), o câncer de pulmão representou o tipo de 

câncer com maior índice de mortalidade, seguido do câncer colorretal (9,4%), câncer de 

fígado (8,3%), câncer de estômago (7,7%) e câncer de mama (6,9%) (Sung et al., 2021). 
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Ao ajustarmos ambas as taxas para o sexo feminino, observa-se que o câncer de mama é 

o mais incidente (24,5%) e o líder em mortalidade (15,5%). O índice de novos casos para a 

população feminina é seguido do câncer colorretal (9,4%) e câncer de pulmão (8,4%). Para 

mortalidade, o câncer de pulmão ocupa a segunda posição (13,7%) e o câncer colorretal, 

terceira (9,5%) (Sung et al., 2021). 

Já para o sexo masculino, temos o câncer de pulmão como mais incidente (14,3%) e com 

maior taxa de mortalidade (21,5%). O câncer de próstata (14,1%) e o câncer colorretal 

(10,6%) representam o segundo e terceiro tipos mais incidentes, respectivamente; enquanto 

o câncer de fígado (10,5%) e o câncer colorretal (9,3%) ocupam as posições seguintes de 

mortalidade (Sung et al., 2021). 

O câncer colorretal (CCR), também chamado de câncer de cólon e reto, refere-se aos 

tumores malignos que acometem o intestino grosso. Sua classificação de acordo com a 10ª 

edição da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) abrange os códigos C18 (cólon), 

C19 (junção retossigmóide), C20 (reto) e C21 (ânus). 

O CCR se mostrou o terceiro tipo de câncer mais incidente mundialmente, representando 

mais de 10% da carga global de câncer com 1,9 milhões de novos casos em 2020. Com 

relação a taxa de mortalidade, contabilizou aproximadamente 935.000 mortes no mesmo ano, 

sendo o segundo líder de causas de morte por câncer (Sung et al. 2021).  

No Brasil, a taxa de incidência do CCR, ajustada por idade, foi maior em homens (21,7 

casos por 100.000) em comparação com a taxa em mulheres (17,6 casos por 100.000). A 

mortalidade por CCR no Brasil ocupa a terceira posição de mortes por câncer em ambos os 

sexos. A taxa de mortalidade, ajustada por idade, foi maior em homens (10,3 casos por 
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100.000) quando comparada com a taxa em mulheres, com 7,9 mortes por 100.000 (Figuras 

1 e 2) (GLOBOCAN, 2020).  

 

Figura 1. Taxas de incidência e mortalidade de acordo com o tipo de câncer, em homens, 

no Brasil, padronizadas por idade por 100.000 homens, 2020 

Fonte: Global Cancer Observatory (GLOBOCAN): Cancer Today. Lyon, France: 

International Agency for Research on Cancer (2020). Disponível em: 

https://gco.iarc.fr/today/ (Acesso em Maio/2021) 
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Figura 2. Taxas de incidência e mortalidade de acordo com o tipo de câncer, em 

mulheres, no Brasil, padronizadas por idade por 100.000 mulheres, 2020 

Fonte: Global Cancer Observatory (GLOBOCAN): Cancer Today. Lyon, France: 

International Agency for Research on Cancer (2020). Disponível em: 

https://gco.iarc.fr/today/ (Acesso em Maio/2021) 

 

1.2.  Tendências regionais e temporais 

 

A incidência é variável nos diferentes países do mundo, porém é maior na Austrália, Nova 

Zelândia, América do Norte, em alguns países da Europa e do Leste Asiático (ou Ásia 
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Oriental). O mapeamento mostra também que a taxa de novos casos tende a ser mais baixa 

em regiões da África e do Sul Asiático. O CCR pode ser relacionado com o nível de 

desenvolvimento socioeconômico dos países e, em alguns locais que estão passando por uma 

grande transição de desenvolvimento, as taxas de incidência tendem a subir de acordo com 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) (Arnold et al., 2017; Bray et al., 2018). 

Nesse contexto, Arnold et al. (2017) identificaram 3 padrões globais distintos 

relacionados aos níveis de desenvolvimento de cada nação através de estimativas para prever 

as tendências nos padrões de incidência e mortalidade do CCR na última década com objetivo 

de embasar intervenções necessárias para diminuição da carga da doença no futuro. Os três 

grupos são: 1) aumento da incidência e mortalidade (IDH médio e alto) – representado por 

países como Brasil, Costa Rica, Colômbia, Espanha, Filipinas, Polônia, China, Rússia e 

Países Bálticos; 2) aumento da incidência e diminuição da mortalidade (IDH bem alto) – 

representado pelo Canadá, Singapura, Alemanha, Holanda, Suíça, Irlanda, Suécia, Finlândia, 

Noruega, Eslováquia, Itália, Malta, Eslovênia e Reino Unido e; 3) diminuição da incidência 

e da mortalidade (maiores taxas de IDH) – representado pelos Estados Unidos, Áustria, 

República Tcheca, Islândia, Israel, Austrália, Japão e França.  

A influência nas taxas de incidência pode apontar uma mudança nos padrões de dieta, 

obesidade e outros fatores relacionados a adoção do estilo de vida ocidental crescente (como 

obesidade, sedentarismo, consumo de álcool e tabagismo, por exemplo) e o declínio da 

mortalidade reflete também a adoção melhores práticas de tratamento e manejo do câncer. 

Os programas de detecção precoce do câncer através de estratégias de rastreamento já 

estabelecidos em alguns países foram apontados como grandes aliados na diminuição tanto 
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da mortalidade quanto da incidência do CCR por detectar e remover as lesões pré-cancerosas 

e lesões malignas em seu estágio inicial (Arnold et al. 2017). 

 

1.3. História natural do câncer colorretal 

 

O CCR abrange três subtipos de câncer: câncer de cólon, câncer da junção retossigmóide 

e câncer de reto. Aproximadamente dois terços dos casos são de câncer de cólon, seguido 

dos da junção retossigmóide e de reto (IARC, 2019). 

Estima-se que mais de 90% dos casos de CCR são do tipo adenocarcinoma com origem 

nas células epiteliais da mucosa colorretal. O adenocarcinoma é assim histologicamente 

classificado por ser um tipo de tumor de formação glandular. Outros tipos de CCR, ainda que 

raros, também podem ocorrer, incluindo, mas não limitando-se a carcinomas 

neuroendócrinos, de células escamosas, adenoescamosas, fusiformes e carcinomas 

indiferenciados (Fleming et al., 2012). 

A grande maioria dos adenocarcinomas se desenvolve a partir de lesões precursoras como 

adenomas e pólipos serrilhados. Histologicamente, os adenomas são lesões clonais de células 

de núcleo aumentado, hipercromáticos e alongados, em uma configuração estratificada ao 

longo da membrana basal. Tais células podem apresentar depleção de mucina e atividade 

apoptótica aumentada (Fleming et al., 2012).  
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Os adenomas são classificados de acordo com sua estrutura, podendo ser tubular, 

tubovilosos ou vilosos. O adenoma é considerado avançado quando tem tamanho maior que 

1cm ou quando for predominantemente viloso ou ainda se apresentar alto grau de displasia 

(Fleming et al., 2012). 

Os pólipos serrilhados abrangem todos os pólipos que mostram uma formação serrilhada 

do compartimento epitelial. Pertencem a este grupo lesões do tipo pólipo hiperplásico, pólipo 

serrilhado séssil (também chamado de adenoma serrilhado séssil) e tradicional. Destes, o 

mais comum é o pólipo hiperplásico, mais comumente encontrado no cólon distal e 

geralmente de tamanho pequeno (<5mm). Já o pólipo ou adenoma serrilhado séssil se 

encontra mais comumente na porção proximal do cólon e geralmente são maiores que o 

pólipo hiperplásico (Fleming et al., 2012).  

A colectomia, remoção cirúrgica do tumor e de parte do cólon, é o principal tratamento 

e pode ou não ser associada a quimioterapia e/ou radioterapia. Por meio da cirurgia, o câncer 

é removido junto com a região do cólon onde o tumor se encontra e as extremidades do cólon 

que permanecem são ligadas entre si. Outras cirurgias também podem ser necessárias, como 

linfadenectomia e metastasectomia (Brenner et al., 2014). 

Para tumores pequenos, pode ser escolhido realizar o procedimento de ablação do tumor, 

sozinho ou em associação à cirurgia (Brenner et al., 2014). 

A determinação do estágio do CCR é fundamental para a definição da necessidade de 

associar quimioterapia e/ou radioterapia à cirurgia, dependendo inclusive da presença de 

metástase – estima-se que mais de 20% dos pacientes apresentam metástase (Brenner et al., 
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2014). É comum também a associação do método de embolização com radioterapia para o 

tratamento de metástases, principalmente hepáticas. 

A localização do tumor também é importante na escolha do tratamento. Para tratamentos 

de câncer retal, assim determinado como tendo sua borda a menos de 15cm do canal anal, a 

radioterapia se mostrou capaz de reduzir significativamente a recorrência após a remoção 

cirúrgica do tumor (Brenner et al., 2014). 

 

1.4.  Fatores de risco e fatores protetores 

 

Alguns fatores de risco já foram identificados em estudos epidemiológicos e avaliados 

em meta-análise incluindo: histórico familiar de CCR, histórico prévio de pólipos, doença 

inflamatória intestinal (doença de Crohn ou retocolite ulcerativa), tabagismo, consumo 

excessivo de álcool, alto consumo de carnes vermelhas e processadas, obesidade, 

sedentarismo e diabetes (Johnson et al., 2013). 

A idade também é um fator de risco importante no desenvolvimento do CCR. Dados dos 

Estados Unidos mostram incidência dobrada a cada década entre 40 – 80 anos (Day et al., 

2014), sendo que a idade média de diagnóstico acontece aos 70 anos em países desenvolvidos 

(Brenner et al., 2014).  

Em contrapartida, outros fatores como atividade física, reposição hormonal durante a 

menopausa, uso de aspirina ou anti-inflamatórios não esteroidais e consumo de frutas e 

vegetais foram considerados protetores para o CCR (Johnson et al., 2013).  
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O prognóstico para o CCR melhorou nas últimas décadas, com taxas de sobrevida 

maiores em países desenvolvidos como Austrália, Estados Unidos, Canadá e diversos países 

da Europa em relação aos menos desenvolvidos. Apesar da taxa relativa de sobrevida ser 

menor com o avanço da idade, o estágio detectado no diagnóstico é um fator determinante 

para um bom prognóstico, especialmente quando detectado em estágio localizado (39% dos 

casos) onde é observada uma taxa relativa de sobrevivência de 90% em 5 anos (Miller et al., 

2016).  

Nos Estados Unidos observa-se um declínio na incidência do CCR em adultos com mais 

de 50 anos nos últimos anos. No entanto, em alguns países como o Brasil, nos últimos 30 

anos (1982 a 2012), a mortalidade ajustada aumentou de 4,21 para 7,36 por 100.000 em 

homens e de 4,51 para 6,26, em mulheres. Essa heterogeneidade pode ser explicada pelos 

diferentes programas de rastreamento, disponibilidade e acesso ao tratamento (Aran et al., 

2016).  

Há também uma preocupação especial com o aumento da incidência de alguns tipos de 

cânceres mais comuns em idades mais avançadas como é o exemplo do CCR (Global Burden 

of Disease Cancer Collaboration, 2015). Douaiher e cols. (2017) relataram aumento na carga 

de doença global do CCR, que persistirá até o ano de 2035 e provavelmente além.  
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1.5.  Rastreamento 

 

O rastreamento é um componente importante para redução da morbidade e mortalidade 

de diversos tipos de câncer. No caso do câncer cervical, houve diminuição da mortalidade de 

mais de 80% nos Estados Unidos após a implementação do rastreamento de base 

populacional com a realização do exame de Papanicolau periódico (Smith et al., 2017).  

Apesar da maioria dos tipos de rastreamento se enquadrar em programas tradicionais de 

detecção da neoplasia em seu estágio inicial, constituindo um exemplo de prevenção 

secundária, existem modalidades que detectam lesões pré-cancerosas, como é o caso dos 

programas de rastreamento para o câncer cervical e CCR. Esse tipo de rastreamento impacta 

não só na mortalidade, mas também na incidência (programa de prevenção primária).  

Da mesma maneira, a carga econômica relacionada ao tratamento de câncer em uma 

sociedade é um dado muito significativo. Gastos com a prevenção e tratamento, além de 

gastos indiretos relacionados com a perda de produtividade e incapacidade impactam 

fortemente os sistemas de saúde em todos os países. Por isso, considerando o bem-estar geral 

de uma sociedade e custos dos sistemas de saúde, programas que atuem tanto na prevenção 

primária quanto secundária, possuem impacto e importância ainda maiores (Luengo-

Fernandez et al., 2013; Smith et al., 2017).    

Em geral, os casos de CCR desenvolvem-se a partir de uma lesão pré-cancerosa 

(precursor clínico), o adenoma, sendo que sua progressão para um estágio invasivo 

neoplásico normalmente é lenta e dura muitos anos (Brenner et al., 2007; Kuntz et al., 2011).  
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Considerando sua alta incidência, a fase pré-clínica longa, um precursor reconhecível e 

tratável, o alto custo de tratamento associado aos serviços de saúde e a correlação da 

mortalidade com o estágio de diagnóstico, o CCR torna-se altamente adequado para o 

rastreamento (Wilson et al., 1968; Winawer et al., 1977; Stryker et al., 1987). Ensaios 

clínicos randomizados controlados (Fitzpatrick-Lewis et al., 2016) confirmam esses dados e 

serviram de base para elaboração de diretrizes internacionais sobre o tema (European 

Colorectal Cancer Screening Guidelines Working Group, 2013; Sung et al., 2015; Canadian 

Task Force on Preventive Health Care, 2016; US Preventive Services Task Force, 2016).  

Schreuders e cols (2015) conduziram uma revisão para avaliar os programas de 

rastreamento para o CCR existentes no mundo e, apesar das evidências favoráveis à 

implementação, muitos países ainda não possuem um programa ou possuem programas com 

baixa efetividade. No Brasil, atualmente, não existe um programa de rastreamento de base 

populacional para o CCR como aqueles estabelecidos para o câncer de mama e colo de útero.  

Existem diversas estratégias para o rastreamento do CCR, que diferem entre si pela 

técnica, intervalo de rastreamento e que podem ser empregadas em combinação ou isoladas. 

Estudos randomizados controlados e estudos observacionais demonstraram a eficácia, 

segurança e efetividade dessas intervenções na redução da mortalidade e incidência 

(Ladabaum et al., 2020). 

Exames de fezes 

A pesquisa de sangue oculto nas fezes (PSOF) seguida de colonoscopia para 

confirmação dos resultados PSOF positivos se mostrou efetiva na redução da mortalidade e 

incidência do CCR. Atualmente, temos a PSOF realizada pelo teste guaiaco e a PSOF pelo 
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teste imunoquímico (do inglês, fecal immunochemical test – FIT). Esses exames se baseiam 

no princípio de que as lesões colorretais sangram, mesmo que não visível macroscopicamente 

(hemorragia oculta) nos estágios iniciais e lesões pré-cancerosas, o que possibilitaria a 

detecção precoce de traços de sangue nas fezes. 

A PSOF por teste guaiaco indica a presença do grupo heme da hemoglobina através da 

atividade pseudoperoxidase, causando oxidação e tornando possível a identificação do 

sangue oculto. Devido ao método, não permite a diferenciação da fonte de sangramento, que 

pode ser advinda do trato gastrointestinal superior ou inferior. Pode também sofrer 

interferências pela ingestão de alguns alimentos, vitaminas ou medicamentos, requerendo 

preparo prévio como restrição a certos alimentos ou medicamentos de 3 a 4 dias para sua 

realização (Ladabaum et al., 2020).  

O FIT, por sua vez, irá detectar a hemoglobina humana através de anticorpos 

específicos e, por isso, não requerem o preparo prévio da PSOF por teste guaiaco. Possui 

maior especificidade e sensibilidade em relação ao teste guaiaco. Por isso, o FIT ganhou 

bastante espaço nas diretrizes de rastreamento mundialmente, sendo o exame mais 

recomendado (Navarro et al., 2017) e, usualmente, promove maior taxa de adesão pela 

comodidade de realização (Vart et al., 2012). 

Ambos PSOF por teste guaiaco e FIT, usualmente, possuem recomendação de intervalo 

de rastreamento anual ou a cada dois anos. 

O exame de detecção precoce através do DNA fecal é mais recente e identifica a 

presença de alterações genéticas frequentes no CCR. Esse exame também não necessita de 
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preparo restrições dietéticas ou medicamentosas. Geralmente, os fabricantes recomendam 

rastreamento a cada 3 anos (Ladabaum et al., 2020). Apesar de possuir sensibilidade maior 

que o FIT, uma de suas principais limitações é o preço. 

Exames de imagem 

A retossigmoidoscopia flexível é um exame de imagem que proporciona a visualização 

do reto e cólon sigmóide (porção distal do intestino grosso) através da inserção de um tubo 

flexível com câmera, com possibilidade de biópsia e remoção de pólipos durante o exame. 

Há necessidade de preparo intestinal, mas a sedação não é necessária. É um exame mais 

rápido, com menor taxa de complicações associadas e custo menor em relação a 

colonoscopia. A frequência de rastreamento empregada costuma ser a cada 5 anos, mas pode 

variar caso combinado com exame de fezes (Ladabaum et al., 2020). 

A colonoscopia, que sempre é utilizada para confirmação de exames menos invasivos 

(exames de fezes), também é empregada como exame de rastreamento primário. Difere da 

RS por permitir a visualização de toda porção colorretal, mas também permite a retirada de 

pólipos. Para esse exame é necessário preparo prévio e, normalmente, é realizada sob 

sedação. A colonoscopia como exame primário de rastreamento é recomendada, na maioria 

das vezes, a cada 10 anos (Ladabaum et al., 2020). 

A tomografia computadorizada (TC) também é um exame de imagem que proporciona 

a visualização da porção colorretal e necessita de preparo intestinal prévio. Por ser um teste 

menos invasivo e expor os pacientes a baixas taxas de radiação, pode ser empregada para 

aqueles indivíduos com alto risco para realização de colonoscopia, devido às complicações 
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por perfurações intestinais. O intervalo de rastreamento costuma ser a cada 5 anos (Ladabaum 

et al., 2020). 

A cápsula endoscópica refere-se a ingestão de uma câmera que irá fornecer imagens do 

trato gastrointestinal. Necessita de preparo intestinal e medicamentoso. Possui estudos 

limitados em comparação com as outros exames de imagem (Ladabaum et al., 2020). 

Exames de sangue 

 O exame de sangue é recente para detecção de biomarcadores plasmáticos do CCR 

(DNA SEPT 9 metilado). Trata-se de uma opção para aqueles indivíduos que não querem se 

submeter às outras estratégias de rastreamento (Ladabaum et al., 2020). 

 

1.6. Avaliações econômicas na tomada de decisão 

 

A economia está relacionada com o estudo do comportamento humano e a utilização de 

recursos escassos destinados a fins diferentes para atender suas necessidades ilimitadas. O 

objetivo desta ciência é maximizar o bem-estar humano de acordo com a realidade material. 

Dessa maneira, a alocação de recursos em uma sociedade deve ser realizada da maneira mais 

eficiente possível (Robbins, 1935).  

A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, confere ao Sistema Único de Saúde (SUS) a 

universalidade e a integralidade à saúde, possibilitando o acesso igualitário aos serviços de 

saúde (Brasil, 1990). Como os recursos públicos são escassos e finitos, a busca pela 

incorporação de novas tecnologias deve ser realizada de maneira a privilegiar a incorporação 
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daquelas que demonstrarem eficácia e segurança bem definidas de acordo com as melhores 

evidências disponíveis, cujos riscos não superem seus benefícios e que, através da sua 

incorporação, não haja prejuízo para o atendimento de outros setores de saúde.  

Assim, a Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde (PNGTS) tem como 

objetivo principal a maximização dos benefícios de saúde a serem obtidos com os recursos 

disponíveis, garantindo o acesso universal a tecnologias efetivas e seguras, em condições de 

equidade, uma vez que o SUS abrange todas as 27 unidades federativas do Brasil, com 

necessidades e recursos monetários específicos (Brasil, 2011a).  

Para isso, a avaliação das propostas de incorporação, modificação e exclusão de 

tecnologias no âmbito do SUS levará em consideração a sua eficácia, segurança, efetividade, 

custo-efetividade e impacto orçamentário para as diferentes fases evolutivas da doença ou do 

agravo à saúde, conforme Lei 12.401. Dessa forma, estabeleceu-se a Avaliação de 

Tecnologias em Saúde (ATS) como critério indispensável para tomada de decisão (Brasil, 

2011b).  

De acordo com a PNGTS (Brasil, 2011b): 

A Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) é o processo contínuo 

de análise e síntese dos benefícios para a saúde, das consequências 

econômicas e sociais do emprego das tecnologias, considerando os 

seguintes aspectos: segurança, acurácia, eficácia, efetividade, 

custos, custo-efetividade e aspectos de equidade, impactos éticos, 

culturais e ambientais envolvidos na sua utilização. 
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As avaliações econômicas em saúde (AES) são ferramentas analíticas para comparação 

de diferentes cenários, considerando tanto os custos como consequências para saúde. As AES 

auxiliam na tomada de decisões sobre a priorização de intervenções e alocação dos recursos, 

uma vez que proporcionam síntese da informação dos melhores desfechos em saúde 

correlacionando com os custos associados ao contexto estudado. 

As AES podem ser classificadas em dois grandes grupos, as completas e parciais. Nas 

AES parciais, há descrição ou análise dos custos e pode descrever informações sobre o 

desempenho de uma intervenção; mas, não há comparação entre custos e consequências para 

saúde entre dois ou mais cenários. As AES completas caracterizam-se por estudos que 

comparam duas ou mais intervenções e relacionam os custos e efeitos (consequência e 

benefícios) dos cenários que estão sendo avaliados. 

Para fins de elaboração de revisões sistemáticas e de protocolos de diretrizes clínicas, as 

AES completas são as mais recomendadas justamente por apresentarem o elemento 

comparativo (van Mastrigt et al., 2016).  

São consideradas AES completas: estudos de custo-efetividade, custo-utilidade, custo-

benefício e custo-minimização. 

A utilização dos estudos de custo-efetividade e custo-utilidade é crescente no cenário de 

decisão acerca das tecnologias a serem incorporadas no SUS, pois determina a relação entre 

os custos (unidade monetária) e os benefícios clínicos em unidades clínico-epidemiológicas 

(anos de vida ganhos ou eventos clínicos evitados). É utilizada para análise de intervenções 

preventivas, terapêuticas e diagnósticas em saúde, considerando o impacto de diferentes 

alternativas (Moraz et al., 2015).  
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As AES possibilitam a avaliação do valor de um novo tipo de rastreamento, teste 

diagnóstico e até tratamento do câncer (Cairns, 2006; Drummond et al., 2007; Rocchi et al., 

2008). Os estudos de custo-efetividade vêm sendo amplamente utilizados para avaliar o valor 

das intervenções de saúde em oncologia, incluindo programas de intervenção contra o câncer, 

pois descreve o impacto da intervenção em uma razão de custo-efetividade incremental 

(RCEI), que consiste nos custos incrementais divididos por seus benefícios incrementais para 

saúde (Pignone et al., 2002; Amin et al., 2014; Neumann et al., 2015).  

Para uma comparação da efetividade relativa das intervenções em condições como o 

câncer, os benefícios são geralmente mensurados utilizando anos de vida ajustados pela 

qualidade (QALYs, do inglês Quality-Adjusted Life Years). O QALY é uma medida que 

combina sobrevida e qualidade de vida relacionada à saúde em um único índice. 

O uso de AES se tornou um dos elementos centrais na tomada de decisão em saúde. Isso 

é refletido no aumento significativo do número de publicações de AES ao longo do tempo, 

estimado em 79% de 2007 a 2012 na base NHS Economic Evaluation Database (NHS EED), 

segundo estudo publicado por Wood e Glanville. Com isso, o número de revisões 

sistemáticas também aumentou, contabilizando um aumento de 108% no mesmo período 

(Wood et al., 2017).  

No Brasil, também é observado um número crescente de AES publicadas de 1980 a 2013, 

com um total de 535 estudos identificados em revisão sistemática conduzida por Decimoni 

et al. (2018).  

 

  



18 

 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

A proporção de estudos focados em atenção primária e secundária relacionados ao câncer 

cresceu muito na última década, com uma média de 100 estudos ao ano entre 2012 e 2013, 

em contraste com 20 estudos, entre 2007 e 2011 e 4 estudos ao ano entre 1998 e 2006 (Winn 

et al., 2016).  

Foram identificados 721 estudos de custo-utilidade relacionados ao câncer na base de 

dados the Tufts Medical Center CEA Registry (www.cearegistry.org), de 1988 a 2013. Os 

três tipos de câncer mais estudados foram: câncer de mama (29%); CCR (11%) e câncer de 

próstata (8%). A maior parte dos estudos foi conduzida nos Estados Unidos (40%) e, apesar 

do aumento significativo de estudos nas áreas de atenção primária e secundária, o volume 

maior dos achados foi em intervenções focadas em prevenção terciária (quimioterapia e 

intervenções pós diagnósticos, 71%), seguidos de prevenção secundária (rastreamento, 17%) 

e primária (vacinação, 12%). A RCEI média para programas de prevenção primária de câncer 

foi de US$23.000 e, para alguns tipos de câncer específicos, a média das RCEI foi de 

US$48.000 (câncer de mama), economia de gastos para o sistema (do inglês, cost-saving) 

(CCR), US$16.000 (câncer cervical), US$17.000 (câncer de pulmão), US$120.000 (câncer 

de próstata) e US$27.000 (melanoma) (Winn et al., 2016). 

Outros estudos de custo-efetividade para o rastreamento do CCR também evidenciaram 

que o rastreamento é custo-efetivo quando comparado ao não rastreamento nos contextos 

avaliados (Pignone et al., 2002; Lansdorp-Vogelaar et al., 2011; Vanness et al., 2011; Skally 

http://www.cearegistry.org/
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et al., 2013; Patel et al., 2015), mesmo quando realizado em países com recursos financeiros 

limitados (Ginsberg et al., 2012).  

As AES quando inseridas no contexto das agências de ATS, podem ser mandatórias para 

tomada de decisão. Possibilitam a comparação de diferentes cenários, considerando os custos 

e os desfechos em saúde. São operacionalizadas a partir de modelos econômicos construídos 

para auxiliar o processo decisório e contribuir para alocação eficiente dos recursos. Dessa 

forma, é possível avaliar a possibilidade de incorporação de uma determinada tecnologia no 

SUS, além da ponderar sobre a priorização de intervenções e alocação efetiva dos recursos 

(Brasil, 2014a). Modelos de decisão vêm sendo amplamente empregados para avaliação de 

custo-efetividade das estratégias de rastreamento do CCR e existem revisões sistemáticas de 

AES publicadas sobre o tema (Pignone et al., 2002; Kerr et al., 2007; Hanly et al.; 2012; 

Skally et al., 2013; Winn et al., 2016).  

As revisões sistemáticas, por serem consideradas o padrão ouro de referência para síntese 

de evidências devido ao seu alto rigor metodológico e, no caso de revisões sistemáticas de 

AES, sintetizam as evidências econômicas fornecendo resultados confiáveis acerca de uma 

ou mais intervenções. Dessa maneira, possuem o objetivo de sintetizar e analisar criticamente 

as AES existentes de uma ou mais intervenções ou área de estudo para tomadores de decisão 

no âmbito de políticas públicas, identificando o conhecimento atual e lacunas sobre um 

tópico específico. Além disso, podem suportar o desenvolvimento de um modelo de decisão 

(Centre for Reviews and Dissemination, 2009; Thielen et al., 2016; van Mastrigt et al., 2016; 

Wijnen et al., 2016).  
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Entretanto, as revisões de AES das estratégias de rastreamento do CCR disponíveis 

possuem algumas limitações. Algumas revisões restringiram as bases de dados avaliadas, 

idioma ou país, não cobrindo todas as evidências científicas sobre o tema existentes (Pignone 

et al., 2002; Kerr et al., 2007; Hanly et al., 2012; Skally et al., 2013; Winn et al.; 2016, Ran 

et al., 2019). Outras restringiram os tipos de intervenções/estratégias de rastreamento do 

CCR, que também impactam o resultado final, uma vez que é interessante considerar todos 

os tipos de estratégias disponíveis para melhor comparabilidade dos programas de 

rastreamento para um determinado país (Kerr et al., 2007; Hanly et al., 2012; Skally et al., 

2013).  

Outros autores também publicaram revisões narrativas sobre o tema, que podem não 

representar o conjunto de todas as publicações e resultados existentes sobre o tema de 

maneira sistemática (Lansdorp-Vogelaar et al., 2011; Cruzado et al., 2013; Patel et al., 2015).  

Diante desse contexto, uma nova revisão sistemática que englobe todos as avaliações 

econômica completas publicadas sobre o rastreamento do CCR se fez necessária sem 

restrições para que seja possível avaliar as práticas que vêm sendo empregadas em todo o 

mundo, além dos resultados em diferentes cenários.
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.  Objetivo geral 

 

O presente estudo tem como objetivo revisar sistematicamente os estudos de AES 

completas publicados sobre as estratégias isoladas ou combinadas de rastreamento do CCR 

em indivíduos assintomáticos e sem histórico de risco a partir de 40 anos para justificar e 

informar o desenvolvimento de um novo modelo de decisão para o contexto brasileiro. 

 

3.2.  Objetivos específicos 

 

a. Identificar as estratégias para o rastreamento do CCR mais utilizadas e o seu custo-

efetividade; 

b. Identificar parâmetros e os pressupostos aplicados aos modelos de decisão utilizados 

nos estudos de AES completas que mais impactaram os resultados da análise; 

c. Avaliar a qualidade do relato dos estudos de AES completas incluídos. 
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4. MÉTODOS 

 

4.1.  Protocolo e registro 

 

A revisão sistemática foi desenvolvida com base nas diretrizes metodológicas para 

realização de revisões sistemáticas do Centre for Reviews and Dissemination (CRD) (Centre 

for Reviews and Dissemination, 2009) e outros guias para elaboração de revisões sistemáticas 

de avaliações econômicas publicados recentemente (Thielen et al., 2016; van Mastrigt et al., 

2016; Wijnen et al., 2016) e redigido de acordo com o the preferred reporting items for 

systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) statement (Shamseer et al., 

2015). Foi registrada na base de dados International prospective register of systematic 

reviews (PROSPERO): CRD42018103739 (Ramos et al., 2018).  

 

4.2. Fontes de dados 

 

Foi realizada uma revisão sistemática da literatura nas principais bases de dados para 

busca de evidências científicas e avaliações econômicas: MEDLINE (PubMed), EMBASE, 

Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online 

(SciELO); repositórios de avaliações econômicas: the Centre for Reviews and Dissemination: 

NHS Economic Evaluation Database (NHS EED); Health Technology Assessment Database 

(HTA); índices de citação bibliométricos: SCOPUS, Web of Science; revisão manual de 
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referências listadas em artigos incluídos e nas revisões encontradas nas bases, incluindo a 

The Cochrane Library. 

A escolha das fontes foi realizada de maneira a incluir bases específicas para avaliações 

econômicas, como reiteram as diretrizes publicadas para revisão sistemática de avaliações 

econômicas (Thielen et al., 2016; van Mastrigt et al., 2016; Wijnen et al., 2016). Essas bases 

identificam e colecionam avaliações econômicas, geralmente de grandes bases como 

MEDLINE e EMBASE, para disponibilização desses tipos de estudos de maneira eficiente, 

com avaliações críticas e indexação diferenciada. Uma das principais vantagens é o tempo 

que pode ser poupado durante as buscas. 

No entanto, a base de dados Health Economic Evaluations Database (HEED), 

importante repositório de avaliações econômicas, cessou a inserção de novas publicações no 

final de 2014 e não está mais acessível para realização de buscas e, por isso, não foi incluída 

neste protocolo. Além disso, apesar da base NHS EED ainda estar acessível através da 

Cochrane Library e do repositório CRD, não é atualizada desde março de 2015 e, por isso, a 

busca em bases como MEDLINE, EMBASE e índices de citações bibliométricos 

complementares se fez necessária. 

A base Econlit, específica de avaliações econômicas e o Cost-Effectiveness Analysis 

(CEA) Registry não possuem acesso livre através da Universidade de São Paulo e, por isso, 

não foram incluídas neste protocolo. 
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4.3.  Desenho das estratégias de busca 

 

As estratégias de busca foram construídas de maneira a incluir três grandes blocos desta 

pesquisa, de acordo com os critérios de elegibilidade descritos neste protocolo (câncer 

colorretal; rastreamento; avaliações econômicas completas). 

O manual do CRD recomenda o uso de filtros pré-estabelecidos para identificação de 

avaliações econômicas, pois são validados e construídos de maneira a sensibilizar a busca. 

Ressalta-se também que as avaliações econômicas não podem ser adequadamente 

identificadas somente através dos indexadores dos vocabulários controlados de cada base, 

como por exemplo: “Cost-benefit Analysis” (MeSH MEDLINE).  

Jefferson et al. (2002) avaliou a qualidade de revisões sistemáticas de estudos de 

avaliação econômica em saúde e identificou a necessidade da padronização das avaliações e 

atenção para as estratégias de busca utilizadas, uma vez que isso é determinante nos 

resultados e conclusões obtidos.  

Tendo em vista a necessidade de uma estratégia robusta e efetiva para realização desta 

revisão sistemática, foi realizada uma extensa busca na literatura, além do contato direto com 

os bibliotecários responsáveis pela plataforma do CRD e Canadian Agency for Drugs and 

Technologies in Health (CADTH) com objetivo de encontrar o filtro que possuía melhor 

sensibilidade e precisão. Foi identificado que apesar do grande número de publicações, filtros 

e padronizações para estratégias de busca de efetividade clínica ou testes diagnósticos, por 

exemplo, há pouca literatura sobre os filtros disponíveis para identificação de AES e sua 

efetividade.  
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Glanville et al. (2009) conduziram uma revisão dos filtros disponíveis para determinação 

de sua sensibilidade e precisão na base MEDLINE via OVID. Nessa revisão, 14 filtros foram 

testados com relação à sua sensibilidade e precisão. O padrão ouro/referência geralmente é 

feito através da busca manual de cada referência, mas também pode ser feito através de 

identificação relativa de um grupo de artigos de outra base. Para o estudo de Glanville et al. 

(2009), o padrão ouro foi identificado na base NHS EED, que era preenchida através de 

extensas buscas nas principais bases de dados, além de busca manual em cada Revista e 

validação de cada estudo incluído quanto aos critérios que definem uma avaliação 

econômica. 

A sensibilidade foi calculada com base na relação entre o número de referências padrão 

ouro identificadas e número total de referências padrão. A precisão, com base na relação do 

número de referências padrão ouro e número total de referências. Observou-se que os filtros 

do CADTH, NHS EED, NHS Quality Improvement Scotland e Royle and Waugh 

apresentaram ótima sensibilidade na base MEDLINE, porém nenhuma das estratégias 

avaliadas apresentou ambos altos graus de sensibilidade e precisão. As baixas pontuações de 

precisão observadas sugerem indexação ou terminologia inadequada, o que dificulta a 

discriminação desses estudos como avaliações econômicas. 

Levando em consideração os resultados da análise de Glanville et al. (2009), os filtros do 

CADTH e NHS EED foram selecionados como possíveis opções para incorporação a esse 

protocolo. No entanto, todos os filtros foram originalmente desenhados para buscas 

realizadas através da plataforma OVID, não disponível para acesso através da Universidade 

de São Paulo. Assim, buscou-se traduções dos filtros validados na literatura, que traduzem 
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os termos indexadores e operadores da plataforma OVID para os termos e operadores 

respectivos disponíveis através da busca por outras interfaces, como por exemplo via 

Pubmed. 

Para o filtro elaborado pela NHS EED, Neyt e Chalon (2013) publicaram uma tradução 

validada e testada. Além da tradução de Neyt e Chalon (2013), foi identificada a tradução do 

filtro elaborado e validado pela CADTH para busca através na base MEDLINE via Pubmed.  

Foram testadas três maneiras para pesquisar as avaliações econômicas para averiguar o 

número de publicações retornadas com cada filtro e com os termos indexadores e livres, cujos 

resultados estão descritos no ANEXO A. O filtro disponibilizado pela CADTH se mostrou 

mais sensível e, portanto, foi utilizado para construção das estratégias de busca. 

Para o desenho da estratégia de busca dos outros dois grandes blocos: 

rastreamento/detecção precoce e câncer colorretal, foram realizadas buscas sobre os termos 

dos vocabulários controlados de indexação específicos (MeSH, EMTREE e DECS) mais 

comumente utilizados e adequados para descrição dos temas, com combinações de termos 

livres para maior abrangência e sensibilidade. Cada termo indexador específico foi revisado 

com relação a sua definição e seus sinônimos também foram incluídos a partir da explosão 

dos termos principais. Além da busca por câncer colorretal, os termos indexadores 

relacionados a “câncer” e “colorretal” também foram pesquisados individualmente utilizando 

o mesmo racional descrito previamente e depois combinados nas estratégias de busca 

utilizando os operadores boleanos (“AND”). Finalmente, termos livres que poderiam ser 

utilizados para descrição desses blocos também foram incluídos nas estratégias para ampliar 

a sensibilidade. 
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As estratégias construídas foram revisadas por um bibliotecário com experiência em 

revisões sistemáticas de avaliações econômicas da CADTH, David Kaunelis, e um 

especialista da área de Gastroenterologia, Professor Doutor Ulysses Ribeiro, a fim de 

assegurar que todos os termos clínicos para descrição do câncer colorretal e rastreamento 

estavam contemplados. Os comentários e revisões dos dois especialistas foram incorporados 

e as estratégias foram concluídas em dezembro de 2018. 

Inicialmente, desenhou-se uma estratégia de busca robusta e validada para a base 

MEDLINE via Pubmed, que foi, então, adaptada para as demais bases contempladas neste 

protocolo. 

As estratégias de busca para cada base estão descritas no Anexo B e foram formuladas 

de maneira a identificar sistematicamente todos os estudos relevantes para esta pesquisa, 

publicados até dezembro de 2019, sem restrição por idioma ou data de abrangência, com 

elaboração de testes pilotos para verificar a sensibilidade dos termos. 

Uma nova busca foi realizada em dezembro 2020 para atualizar a pesquisa com novas 

publicações potenciais. 

 

4.4.  Gerenciamento dos estudos 

 

Os estudos identificados foram gerenciados através do software Rayyan (Mourad et al., 

2016), que auxiliou na remoção das duplicatas e gerenciamento da inclusão e exclusão das 

referências de acordo com os critérios estabelecidos neste protocolo. Mesmo assim, 

observou-se que devido aos diferentes modos de indexação e até de escrita de cada revista 
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(com ou sem abreviações), o software Rayyan® não foi capaz de identificar 100% das 

duplicatas. Por isso, ao final da revisão, todos os artigos foram exportados para uma planilha 

em Microsoft Excel para conferência manual e remoção de duplicatas adicionais. 

Este software também permitiu o gerenciamento da inclusão e exclusão dos artigos de 

maneira independente pelos revisores. Ao término de cada etapa de seleção, a opção de 

cegamento entre os revisores foi desativada para monitoramento do grau de concordância e 

quaisquer discordâncias e, assim, serem resolvidas por um terceiro revisor ao final de cada 

busca individual. 

Foi possível importar dentro do software os registros obtidos de quase todas as bases, 

com exceção dos resultados do CRD. Por isso, seus resultados foram gerenciados diretamente 

em uma planilha em Microsoft Excel para gerenciamento de duplicatas, inclusão e exclusão 

da mesma maneira. 

Três revisores (MCR, ACFL e JALP – pesquisadores de Programas de Pós-Graduação 

da Universidade de São Paulo) atuaram independentemente para identificação dos estudos 

que potencialmente se enquadravam nos critérios de inclusão delimitados neste protocolo 

através da leitura dos títulos e resumos dos artigos.  

Após a primeira seleção dos artigos em potencial, com leitura dos títulos e resumos, foi 

realizada a leitura dos artigos na íntegra para confirmação da elegibilidade de cada um. Após 

leitura dos estudos, outras referências foram manualmente incluídas. Quaisquer 

discordâncias foram resolvidas por um terceiro revisor (PCS – Professora Doutora do 

Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
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Paulo). Os artigos excluídos na etapa da leitura dos textos completos foram tabulados em 

uma planilha em Microsoft Excel com seus respectivos motivos de exclusão. 

 

4.5. Elegibilidade: Critérios de seleção 

 

4.5.1. Tipos de estudos 

 

Critérios de inclusão: Estudos de avaliação econômica completas como Análises de 

Custo-minimização (ACM), Análises de Custo-Efetividade (ACE), Análises de Custo-

Utilidade (ACU) e Análises de Custo-Benefício (ACB) foram incluídos independentes do 

período de publicação, idioma ou local. Avaliações econômicas baseadas em ensaios clínicos 

e em modelos de decisão foram considerados elegíveis para inclusão. 

Critérios de exclusão: Estudos que somente descrevam desfechos e custos sem 

relacioná-los, avaliações econômicas parciais e revisões sistemáticas de avaliações 

econômicas não foram considerados. Resumos, editoriais, cartas, comunicações de 

congresso, pôsteres e revisões também foram excluídos desta revisão. No entanto, é 

importante ressaltar que, embora as revisões não sejam elegíveis para inclusão, suas listas de 

referências foram utilizadas para a detecção e inclusão de estudos relevantes. 
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4.5.2. População 

 

Estudos de avaliação econômica onde a intervenção (rastreamento CCR) é fornecida a 

indivíduos assintomáticos com mais de 40 anos sem risco conhecido de desenvolvimento de 

CCR. 

 

4.5.3. Intervenção/comparador 

 

Todas as estratégias de rastreamento do CCR foram elegíveis para inclusão e os 

comparadores considerados poderiam ser qualquer cenário referência de estratégias isoladas 

ou combinadas entre si ou nenhum rastreamento. 

 

4.5.4. Desfechos 

 

Nenhuma restrição acerca dos desfechos dos estudos foi aplicada a esta pesquisa, pois 

o objetivo da revisão também era identificar quais os desfechos relatados nos estudos 

selecionados para a construção do modelo de decisão. No entanto, ressalta-se alguns 

desfechos primários relevantes podem ser medidas sumárias de custo-efetividade: razão de 

custo-efetividade incremental (RCEI) e benefícios líquidos.  

4.6. Extração de dados  

 

Dois revisores (MCR e JALP) atuaram de maneira independente na extração dos dados 

através do formulário de extração elaborado no Microsoft Excel (ANEXO C), a fim de extrair 
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dados como: (1) características gerais da publicação, incluindo nome do primeiro autor, ano 

e revista da publicação; (2) características metodológicas do estudo, como tipo de AE 

empregada, local, população, intervenções, comparadores, tipo de modelo empregado, 

horizonte temporal, moeda e ano de referência, taxa de desconto e desfechos avaliados; (3) 

parâmetros empregados, incluindo dados relacionados aos métodos de rastreamento, tipos de 

custos incluídos, taxas de desconto (para custos e efetividade), medida sumária (RCEI, razão 

de custo benefício), limiares de custo-efetividade e conclusão dos autores; (4) detalhes da 

análise de sensibilidade.  

Este formulário foi previamente testado, pelos dois revisores, em cinco artigos 

selecionados aleatoriamente, a fim de se verificar se os revisores compreenderam os 

parâmetros a serem extraídos e se o formulário de extração atendia os objetivos do estudo.  

 

4.7. Ajuste de medidas sumárias 

 

Os custos representados nas publicações possuem diferentes moedas/países e ano de 

referência, por isso, o ajuste das medidas sumárias é fundamental para melhor comparação 

qualitativa dos resultados em uma revisão sistemática (Turner et al., 2019). 

As medidas sumárias da estratégia dominante foram extraídas, ou seja, valores 

referentes à estratégia mais custo-efetiva pela análise do cenário base descrito pelos autores 

de todas as publicações incluídas.  

As medidas foram ajustadas para refletir o mesmo ano referência, tomado como base 

o ano 2020, de acordo com a inflação local de cada país até o ano de 2020 e, por fim, 
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traduzidas para a Paridade do Poder de Compra (do inglês, Purchasing Power Parities – PPP) 

ou Dólares Internacionais. 

Para ajuste da inflação, de acordo com recomendação da Organização Mundial da 

Saúde (Turner et al. 2019), adotou-se como referência o Índice de Preços ao Consumidor 

(IPC) dos países. Para as publicações que não relataram o ano referência dos valores 

apresentados, tomou-se o ano de publicação para os fins de cálculo. 

O Dólar Internacional, ou PPP, foi escolhido para apresentação dos valores finais 

obtidos uniformemente em uma moeda única e que permitisse uma melhor comparação dos 

custos, por equiparar o poder de compra de diferentes localidades, eliminando as diferenças 

nos níveis de preço entre os países. Foi selecionado por ser amplamente compreendido, 

empregado e relativamente estável ao longo do tempo, além de permitir melhor comparação 

entre os custos relativos de recursos em saúde em diferentes países (Turner et al., 2019). 

O PPP é uma unidade monetária hipotética definida como o preço relativo que 

demonstra a proporção do preço em uma moeda única comum de uma mesma cesta de bem 

ou serviço em diferentes países (Turner et al., 2019). 

Para ajuste da inflação, foram utilizados dados de IPC dos países disponíveis no 

International Monetary Fund (2021) e para a conversão para dólares internacionais, 

Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD (2021). 

A Figura 3 sumariza o fluxo adotado para ajuste dos valores. 
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Adaptado de Turner HC et al. 2019 

Figura 3. Fluxograma do método utilizado para ajuste das medidas sumárias 

extraídas nas avalições econômicas completas de rastreamento do CCR, utilizando as 

taxas locais de inflação com posterior conversão para Dólares Internacionais (PPP). 

 

4.8. Avaliação da qualidade metodológica 

 

A avaliação da qualidade do relato dos estudos foi realizada através do guia Padrões 

Consolidados para o Relato de Avaliações Econômicas em Saúde (CHEERS, do inglês 

Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards) desenvolvido pela ISPOR 

(do inglês, International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research) (Jaime et 

al., 2014). Esse roteiro (em inglês, checklist) foi traduzido para o português e validado por 

Silva e cols. (2017), conforme quadro apresentado no ANEXO D. 

O roteiro contém 24 itens e foi utilizado como instrumento de avaliação da qualidade 

do relato em todas as publicações incluídas nessa pesquisa com as opções de resposta “não 

relatado”, “relatado parcialmente”, “relatado adequadamente” e “não aplicável”. 

Os dois revisores avaliaram independentemente a metodologia dos estudos de acordo 

com o roteiro mencionado. Os resultados foram apresentados em formato de tabela e 
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comparados entre os revisores. Realizou-se também média ponderada da pontuação obtida 

pelo roteiro CHEERS para cada publicação, atribuindo peso 1 para os itens relatados 

adequadamente, 0,5 para os itens parcialmente relatados e 0 para aqueles não informados no 

relado. 

 

4.9. Síntese dos resultados 

 

Os resultados foram sumarizados de maneira qualitativa em uma síntese narrativa, com 

ilustração através de figuras e tabelas para estruturar características gerais, correlacionar 

diferentes cenários de intervenção e resultados econômicos sobre o rastreamento do CCR. 

A meta-análise dos resultados não foi realizada por não ser recomendada pelas 

diretrizes metodológicas para revisão sistemática de avaliações econômicas (Centre for 

Reviews and Dissemination, 2009; Anderson, 2010). 

 

4.10. Fontes de financiamento 

 

Não há fonte de financiamento para condução desta pesquisa, sendo utilizadas fontes 

próprias. 
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4.11. Considerações éticas 

 

Não foram realizadas pesquisas em seres humanos ou utilizados dados confidenciais, 

institucionais ou pessoais. O projeto utilizou como fonte de pesquisa apenas informações 

disponibilizadas em bases de dados de estudos publicados. O protocolo de pesquisa nº375/19 

foi aprovado em 18 de setembro de 2019 pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, conforme ANEXO E.
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5. RESULTADOS  

 

5.1. Estratégia de busca 

 

Foram recuperados 30.214 registros nas buscas iniciais nas bases de dados (Figura 4) 

além de 6 registros identificados potencialmente elegíveis na etapa de revisão das referências, 

totalizando 30.220 registros. Após a remoção das duplicatas e leitura dos títulos e resumos, 

363 publicações foram consideradas relevantes para avaliação dos textos completos. Na etapa 

de leitura completa das publicações identificadas como potencialmente elegíveis para 

inclusão nesta revisão, houve discordância com relação à elegibilidade de 21 registros. O 

terceiro revisor avaliou e confirmou que 5 publicações não eram elegíveis. Assim, um total 

de 284 publicações foram excluídas conforme os motivos descritos na Figura 4. Finalmente, 

79 artigos foram incluídos por atenderem aos critérios de elegibilidade. 
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Figura 4. Fluxograma de seleção de estudos da revisão. 
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Artigo sem tradução disponível para inglês, 

espanhol ou português (n = 19) 

Artigo de revisão (n = 14) 

Inclui indivíduos com risco de CCR (n = 6) 

Artigos incluídos 

(n = 79) 

Registros identificados após 

revisão das referências  

(n = 6) 

Registros duplicados 

(n = 7.756) 
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5.2. Características gerais 

 

Um total de 79 artigos com avaliações econômicas em saúde completas do rastreamento 

do CCR foi identificado. Observou-se um crescimento de publicações nessa temática ao 

longo do período estabelecido nesta pesquisa, com aumento acentuado na década de 2000 e 

maior volume na última década (Figura 5).  

 

Figura 5. Tendência do aumento das publicações de avaliações econômicas completas 

de rastreamento do CCR por década (n = 79; 1991 – 2020). 

Observa-se também uma tendência acentuada para publicações com foco na América 

do Norte, Europa e Ásia (Tabela 1). As publicações com foco nos Estados Unidos da América 

estão em maior número (n=29), seguidos da França (n=9), Austrália (n=6) e Holanda (n=5). 

11,3%

(n = 9)

35,4%

(n = 28)
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(n = 42)
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Na América do Sul foram encontrados três estudos, nenhum estudo específico para a 

população brasileira (Tabela 1 e Figura 6).  

 

 

Figura 6. Número de publicações identificadas segundo o local geográfico considerado 

para avaliação. 
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A maior parte dos estudos e população estudada são provenientes de países de alta 

renda (91%), enquanto a representatividade de estudos sob a perspectiva de países em 

desenvolvimento foi bem inferior (renda média-alta - 8% e média-baixa - 1%).  

 

Tabela 1 - Avaliações econômicas completas do rastreamento do câncer colorretal por 

continente, publicadas entre 1991 a 2020 (n = 79) 

 1991 - 2000 2001 – 2010 2011 – 2020 Total 

Distribuição por 

continente 

N (%) N (%) N (%) N (%) 

América do Norte 5 (6%) 17 (22%) 10 (13%) 32 (40%) 

Europa (0) 7 (9%) 20 (25%) 27 (34%) 

Ásia 2 (3%) 3 (4%) 6 (8%) 11 (14%) 

Oceania 2 (3%) 1 (1%) 3 (4%) 6 (8%) 

América do Sul (0) (0) 3 (4%) 3 (4%) 

Total 9 (11%) 28 (35%) 42 (53%) 
79 (100%) 

 

5.3. Características metodológicas 

 

Os estudos mais frequentes foram de análise de custo-efetividade (68,4%), descrevendo 

desfechos como mortalidade, incidência, número de mortes evitadas, detecção de novos 

casos, anos de vida ganhos (AVG) ou anos de vida perdidos. Os estudos de custo-utilidade 
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representaram 31,6% do total, com desfechos por QALY. Não foram encontradas análises 

custo-benefício ou custo-minimização. 

O tipo de modelo mais utilizado foi o Markov (68,4%), que começou a ser empregado 

para representação da história natural da doença desde o início (1994), bem como todos os 

parâmetros e pressupostos para realização das análises econômicas e de custo-efetividade ou 

custo-utilidade na década de 90. A partir da década de 2000, os modelos de microssimulação 

representaram 17,9% do total, com aumento da frequência na última década em relação ao 

uso do Markov (Figura 12). Os modelos de microssimulação foram empregados nos estudos 

para representação da população dos seguintes países: EUA (n = 8), Holanda (n = 3), 

Austrália (n = 2), Canadá (n = 1), França (n = 1) e País Basco (n = 1). Em 7,6% (n = 6) das 

publicações o modelo e programação utilizados não foram especificados ou descritos, não 

sendo possível a classificação em nenhuma das categorias.  

Outros modelos de simulação, programação e árvore de decisão também foram 

empregados para avaliação econômica e sua representatividade está ilustrada na Figura 7. 
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Figura 7. Tendência temporal dos tipos de modelos empregados nas avaliações 

econômicas completas de rastreamento do CCR (n = 79; 1991 – 2020) 

 

A perspectiva do terceiro pagador (do inglês, third-party payer) foi predominantemente 

adotada, incluída em 73,4% (n = 58) das publicações. Em 16,4% (n = 13) a perspectiva 

adotada foi somente a da sociedade, enquanto 7,6% (n = 6) das publicações os autores não 
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especificaram sua escolha. Em 2,6% (n = 2) das publicações foram contempladas ambas as 

perspectivas, da sociedade e do terceiro pagador.  

O horizonte temporal empregado na maioria das avaliações econômicas foi de uma 

coorte por todo tempo de vida (62%). As outras publicações consideraram coortes com 

período de seguimento entre 10-80 anos, como descrito na Tabela 2. Em 3 estudos não houve 

declaração do horizonte temporal empregado nas análises. 

Com relação a taxa de desconto, observa-se que 57 estudos consideraram uma taxa de 

desconto de 3% para ambos custos e desfechos de efetividade; 5 estudos consideraram taxa 

de desconto de 5%; 4 estudos, 3,5%; 2 estudos, 4%; um estudo, 3% (custos) e 1,5% 

(efetividade) e 3 estudos não relataram as taxas de desconto empregadas. 

 

Tabela 2 - Dados gerais das avaliações econômica completas do rastreamento de CCR 

identificados nessa revisão sistemática (n = 79; 1991 – 2020) 

Publicação Ano País Tipo de 

Estudo 

Tipo de modelo Perspectiva Horizonte 

temporal 

(anos) 

Tsuji 1991 Japão ACE Simulação (não 
especificado) 

Terceiro 
Pagador 

40 anos 

Wagner 1991 EUA ACE NI Terceiro 
Pagador 

20 anos 

Shimbo 1994 Japão ACE Markov Terceiro 
Pagador 

35 anos 

Lieberman 1995 EUA ACE NI Terceiro 
Pagador 

10 anos 

Salked 1996 Austrália ACE NI Terceiro 
Pagador 

NI 

Sonnenberg 1999 EUA ACE Markov Terceiro 
Pagador 

Toda a vida 
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Bolin 1999 Austrália ACE Árvore de 
Decisão 

Terceiro 
Pagador 

35 anos 

Khandker 2000 EUA ACE NI Terceiro 
Pagador 

20 anos 

Sonnenberg 2000 EUA ACE Markov Terceiro 

Pagador 

Toda a vida 

Vijan 2001 EUA ACE Markov Terceiro 
Pagador 

Toda a vida 

Sonnenberg 2002 EUA ACE Markov Terceiro 
Pagador 

Toda a vida 

van 

Ballegooijen 

2003 EUA ACE Microssimulação Terceiro 

Pagador 

Toda a vida 

Wong 2004 Singapura ACE Markov NI 50 anos 

Berchi 2004 França ACE Markov Terceiro 
Pagador 

20 anos 

Lejeune 2004 França ACE Markov Terceiro 

Pagador 

20 anos 

Ladabaum 2004 EUA ACE Markov Terceiro 
Pagador 

Toda a vida 

Song 2004 EUA ACE Markov Terceiro 
Pagador 

Toda a vida 

O'Leary 2004 Austrália ACE Markov Terceiro 

Pagador 

10 anos 

Maciosek 2006 EUA ACE NI Sociedade Toda a vida 

Wu 2006 Taiwan ACE Markov Terceiro 
Pagador 

25 anos 

Tappenden 2007 Inglaterra ACE Markov NI Toda a vida 

Hassan 2007 Itália ACE Markov NI 50 anos 

Pickhardt 2007 EUA ACE Markov NI 30 anos 

Vijan 2007 EUA ACE Markov Terceiro 

Pagador/ 
Sociedade 

Toda a vida 

Zauber 2007 EUA ACE Microssimulação Terceiro 
Pagador/ 
Sociedade 

Toda a vida 

Hassan 2008 EUA ACE Markov Sociedade Toda a vida 

Parekh 2008 EUA ACE Markov Terceiro 
Pagador 

Toda a vida 

Tsoi 2008 Ásia ACE Markov NI Toda a vida 

Regge 2009 EUA ACE Markov Sociedade Toda a vida 

Tafazzoli 2009 EUA ACU Microssimulação NI Toda a vida 

Heresbach 2010 França ACE Markov Terceiro 
Pagador 

30 anos 
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Lejeune 2010 França ACE Markov Terceiro 
Pagador 

20 anos ou 
até 
completar 

85 anos ou 
até a morte 

Heitman 2010 Canadá ACU Markov Terceiro 
Pagador 

Toda a vida 

Telford 2010 Canadá ACU Markov Terceiro 
Pagador 

Toda a vida 

Lee 2010 Reino 
Unido 

ACU Markov Terceiro 
Pagador 

Toda a vida 

Knudsen 2010 EUA ACE Microssimulação Terceiro 
Pagador 

Toda a vida 

Lansdorp-

Vogelaar 

2010 EUA ACE Microssimulação Terceiro 
Pagador 

Toda a vida 

Hassan 2011 França ACE Markov Terceiro 

Pagador 

Toda a vida 

van Rossum 2011 Holanda ACE Markov Terceiro 
Pagador 

10 anos 

Vanness 2011 EUA ACE Microssimulação Terceiro 
Pagador 

Toda a vida 

Pinzon Florez 2012 Colômbia ACE Markov Terceiro 

Pagador 

Toda a vida 

Lucidarme 2012 França ACE Markov Terceiro 
Pagador 

10 anos 

Tran 2012 Austrália ACE NI Terceiro 
Pagador 

Toda a vida 

Barouni 2012 Irã ACE Markov Terceiro 

Pagador 

Toda a vida 

Dan 2012 Singapura ACU Markov Sociedade Toda a vida 

Chauvin 2012 França ACE Markov Terceiro 
Pagador 

30 anos 

Wang 2012 China ACE Markov Terceiro 

Pagador 

NI 

Sharp 2012 Irlanda ACU Markov Terceiro 
Pagador 

100 anos 

Dinh 2013 EUA ACU Microssimulação Sociedade Toda a vida 

Ladabaum 2013 EUA ACU Markov Terceiro 

Pagador 

Toda a vida 

Sharaf 2013 EUA ACU Markov Terceiro 
Pagador 

Toda a vida 

Lejeune 2014 França ACE Markov Terceiro 
Pagador 

20 anos 

Ladabaum 2014 Alemanha ACU Markov Terceiro 

Pagador 

Toda a vida 

Hassan 2015 EUA ACE Markov Sociedade Toda a vida 
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Wong 2015 Hong 
Kong 

ACU Markov Terceiro 
Pagador 

25 anos 

Sekiguchi 2016 Japão ACU Markov Terceiro 
Pagador 

Toda a vida 

Espinola 2016 Argentina ACU Markov Terceiro 

Pagador 

50 anos 

Pil 2016 Bélgica ACU Markov Sociedade 20 anos 

Greuter 2016 Holanda ACE Markov Terceiro 
Pagador 

Toda a vida 

Ladabaum 2016 EUA ACU Markov Terceiro 

Pagador 

Até 

completar 
100 anos 
ou morte 

Berger 2016 EUA ACU Simulação 
(Archimedes 

model) 

Sociedade 30 anos 

Goede 2017 Canadá ACU Microssimulação Terceiro 

Pagador 

Toda a vida 

Hasdeu 2017 Argentina ACE Markov Terceiro 
Pagador 

Toda a vida 

Lew 2017 Austrália ACE Microssimulação Terceiro 
Pagador 

Toda a vida 

Barzi 2017 EUA ACE Markov Sociedade 35 anos ou 

por tempo 
de vida 

Greuter 2017 Holanda ACE Microssimulação Terceiro 
Pagador 

Toda a vida 

Murphy 2017 Reino 
Unido 

ACU Markov Terceiro 
Pagador 

100 anos 

Aronsson 2017 Suécia ACU Markov Terceiro 
Pagador 

Toda a vida 

van der 

Meulen 

2018 Holanda ACU Microssimulação Terceiro 
Pagador 

Toda a vida 

Arrospide 2018 País 
Basco 

ACU Microssimulação Terceiro 
Pagador 

Toda a vida 

Lew 2018 Austrália ACE Microssimulação Terceiro 

Pagador 

Toda a vida 

Melnitchouk 2018 Ucrânia ACU Markov Terceiro 
Pagador 

Toda a vida 

Lansdorp-

Vogelaar 

2018 Holanda ACE Microssimulação Sociedade Toda a vida 

Senore 2018 Itália ACE Markov Terceiro 

Pagador 

12 anos 

Jahn 2019 Áustria ACE Markov Terceiro 
Pagador 

Toda a vida 

Areia 2019 Portugal ACU Markov Sociedade NI 
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Phisalprapa 2019 Tailândia ACU Markov Sociedade Toda a vida 

Naber 2019 EUA ACE Microssimulação Terceiro 
Pagador 

Toda a vida 

Barré 2020 França ACU Microssimulação Sociedade 80 anos 

ACE: Análise de Custo-Efetividade; ACU: Análise de Custo-Utilidade; NI: Não Informado 

 

5.4. Estratégias de rastreamento  

 

Nesta pesquisa foram consideradas como estratégias de rastreamento aquelas utilizadas 

primariamente para detecção precoce do CCR ou lesões pré-cancerosas. Foram identificadas 

88 estratégias para o rastreamento do CCR diferentes, diferindo entre testes isolados ou 

combinados, intervalo de rastreamento (dependente ou não da idade). Os testes isolados 

representaram 87% das estratégias avaliadas nos modelos (Figura 8), sendo: exames de 

imagem (45%), exames de fezes (41%) e exames de sangue (1%). Entre estes, a colonoscopia 

a cada 10 anos (14%), FIT anual (8%), PSOFg anual (7%), FIT a cada 2 anos (7%), 

retossigmoidoscopia a cada 5 anos (6%), PSOFg a cada 2 anos (5%) e TC a cada 10 anos 

(4%) foram as mais predominantemente empregadas. Os exames de sangue (DNA 

plasmático) nas avaliações econômicas de estratégias para o rastreamento do CCR 

apareceram somente a partir de 2013. 

Em relação às estratégias combinadas (Figura 8), os exames de fezes (PSOF ou DNA 

fecal) somados aos de imagem foram os mais comuns (13%). A PSOFg ou FIT anual em 

adição à retossigmoidoscopia a cada 5 ou 10 anos representou a combinação mais comumente 

empregada nos estudos.  
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Somente uma publicação combinou exame de fezes e exame de sangue para a população 

que era elegível, mas não realizou qualquer colonoscopia ou PSOF nos 4 anos anteriores 

(Lew et al., 2018). 

 

Figura 8. Tipos de estratégias de rastreamento empregadas nas avaliações econômicas 

de rastreamento do CCR identificadas entre 1991 – 2020. 

 A colonoscopia é sempre utilizada para confirmação diagnóstica no caso de as estratégias 

primárias retornarem positivas e, a retirada de pólipos, biópsias e outros procedimentos são 

realizados durante esta etapa. Mesmo assim, na jornada de diagnóstico do paciente, a 

colonoscopia pode ser utilizada como estratégia de rastreamento primária.  

Entre os tipos de PSOF, 49% se referiam ao FIT, 36,4% PSOF por teste Guaiaco, 13,6% 

não especificaram o tipo de teste utilizado no momento da publicação e 1% por teste 

bioquímico. Outros testes menos frequentes foram endoscopia de espectro total (do inglês, 

Full Spectrum Endoscopy®), tomografia computadorizada com diagnóstico auxiliado por 
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computador (do inglês, Computer-Aided Diagnosis), ressonância magnética, colonoscopia 

virtual, colonoscopia óptica, cápsula endoscópica e DNA plasmático (Tabela 2). 

     Em 93,7% das publicações utilizou-se a estratégia “não rastreamento” como cenário 

comparador na avaliação de custo-efetividade ou custo-utilidade, ainda que fossem 

realizadas comparações entre os diferentes testes. 

 

5.5. Faixa etária de rastreamento 

 

A faixa etária da população avaliada variou de 40 a 100 anos. Notou-se que parte das 

publicações incluiu a faixa etária como parâmetro a ser variado nas análises de sensibilidade 

a fim de verificar o impacto nas medidas de custo-efetividade, custo-utilidade e impacto 

orçamentário, em alguns casos. 

As faixas etárias predominantemente empregadas, resultando em aproximadamente 60% 

do total, foram 50 a 80 anos (25,3%), 50 a 74 anos (17,7%) e 50 a 75 anos (16,5%). 

Em 57 estudos (72,1%) a idade de início de rastreamento considerada foi de 50 anos; 7 

estudos (8,9%) consideraram início em 65 anos; 6 estudos (7,6%), 40 anos; 5 estudos (6,3%), 

55 anos; 3 estudos (3,8%), 60 anos e 1 estudo (1,3%), 58 anos. 

Com relação a idade de fim do rastreamento, 24 estudos (30,4%) consideraram o término 

em 80 anos; 18 estudos (22,8%), 75 anos e 16 estudos (20,2%), 74 anos. Os demais estudos 

estão sumarizados na Tabela 3. 
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5.6. Taxa de adesão 

 

A taxa de adesão ao programa de rastreamento, definida como a taxa de pessoas que 

efetivamente realizaram os testes de rastreamento propostos, foi determinada em 88,6% (n = 

70) dos estudos.  

As taxas de adesão estão individualmente apresentadas na Tabela 3. Os dados 

apresentados se referem as taxas de adesão estabelecidas para as estratégias primárias de 

rastreamento. Não foram extraídos dados sobre a adesão ao exame colonoscópio 

confirmatório. 

É possível observar alta disparidade, variando de 29 a 100%, a depender da estratégia de 

rastreamento empregada e da própria construção do cenário base pelos autores e fonte de 

dados adotada. Foi comum observar a variação da taxa de adesão nas análises de 

sensibilidade empregadas, pois a mesma impactou a RCEI em 60,8% das publicações. 

 

5.7. Tipos de custos incluídos 

 

Todas as publicações incluíram custos diretos médicos em sua avaliação, 25% incluíram 

ambos os custos diretos médicos e diretos não médicos e em 3% foram incluídos também 

custos indiretos (Figura 9). 
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Entre os principais tipos de custos diretos médicos incluídos estão: os custos dos testes 

de rastreamento em 100% das avaliações econômicas, seguidos do custo de tratamento do 

CCR (93,7%), custo relacionado às complicações devido ao procedimento de colonoscopia 

como perfurações e sangramentos (67%) e custo da colonoscopia diagnóstica confirmatória 

(57%). Uma síntese qualitativa de todos outros custos está ilustrada na Tabela 4. 

Os principais custos diretos não médicos considerados foram: custos administrativos 

referentes à organização do programa e campanha de rastreamento (carta convite, 

informativo para população, envio dos kits e acompanhamento dos pacientes), além de 

transporte, alimentação e acomodação do paciente.  

Em duas publicações foram contemplados também custos indiretos como perda de 

produtividade (Pil et al., 2016) e dias de trabalho perdidos (Areia et al. 2019).  

 

Figura 9. Tipos de custos incluídos nas avaliações econômicas do rastreamento de 

CCR (1991 – 2020). 
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5.8. Medida sumária: Razão de custo-efetividade incremental 

(RCEI) 

 

As RCEIs da estratégia de rastreamento dominante no cenário base de cada estudo estão 

sumarizadas na Tabela 5, em dólares internacionais (ou PPP) com base no ano de 2020. Em 

8,9% (n = 7) das publicações, a RCEI da estratégia dominante não foi informada.  

Em 48% dos estudos (n = 38), os autores não descreveram o WTP (do inglês, Willigness 

to Pay) ou ‘disposição a pagar’, que representa uma estimativa de valor que a fonte pagadora 

consideraria um investimento adequado, ou seja, um conceito de limiar expresso por uma 

razão entre o custo (moeda) e medida de ganho em saúde (QALY, AVG, etc) que pode ser 

considerado para orientação de decisões em saúde de estratégias custo-efetivas ou não.  

 

5.8.1. Cenário comparador principal: Não rastreamento (n = 74) 

 

Em 93,7% das publicações o cenário comparador principal adotado foi o de não 

rastreamento. Nesse contexto, a maioria (57%) das avaliações econômicas consideraram que 

o exame de PSOF foi custo-efetivo em relação ao cenário de não rastreamento e dominante 

em relação às outras estratégias avaliadas em cada publicação (Figura 10). Destas, 35,3% se 

referem ao FIT (frequência anual: 20,7% e a cada dois anos: 14,6%); 10,9% ao teste guaiaco 

(frequência anual: 8,5% e a cada dois anos: 2,4%) e 11% não informaram a técnica da PSOF 

(frequência anual: 7,3% e a cada dois anos: 3,7%). A colonoscopia se mostrou custo-efetiva 
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e dominante em 20,7%, com frequência variando entre uma única vez ou a cada 10 anos e 

em 7,3%, a retossigmoidoscopia a cada 10 anos, a cada 5 anos ou uma única vez. As demais 

estratégias foram tomografia computadorizada, endoscopia de espectro total, DNA Fecal e 

combinações entre PSOF e colonoscopia ou retossigmoidoscopia.  

Nota-se que em 22,8% (n = 18) das avaliações econômicas, a estratégia dominante se 

mostrou econômica (do inglês, cost-saving) em relação ao cenário de não rastreamento, ou 

seja, além de apresentar maior efetividade, custa menos, apresentando economia de custos. 

 

 

Figura 10. Estratégias de rastreamento do CCR com RCEI dominante na análise de 

custo-efetividade/custo-utilidade em relação ao cenário comparador de não 

rastreamento. 
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As estratégias que se mostraram econômicas podem ser divididas em 3 tipos: técnicas de 

imagem individual; exame de fezes individual e combinação dessas. Estão entre as estratégias 

econômicas de exame de fezes: FIT anual (n = 7) (Heitman et al., 2010; van Rossum et al., 

2011; Ladabaum et al., 2013; Sharaf et al., 2013; Ladabaum et al., 2014; Ladabaum et al., 

2016; Goede et al., 2017) e a cada dois anos (n = 2) (Greuter et al., 2016; Arrospide et al., 

2018); imagem: colonoscopia a cada 10 anos (n = 4) (Sekoguchi et al., 2016; Aronsson et 

al., 2017; Barzi et al., 2017; Melnitchouk et al., 2018;), tomografia computadorizada a cada 

10 anos (n = 1) (Hassan et al., 2007), retossigmoidoscopia uma única vez (n = 1) (Senore et 

al., 2018); combinação: PSOF seguida por colonoscopia a cada 5 ou a cada 10 anos (n = 1) 

(Greuter et al., 2017), FIT anual (a partir dos 50 anos) seguida de colonoscopia uma única 

vez aos 66 anos (n = 1) (Dinh et al., 2013). Na avaliação conduzida por Knudsen et al. (2013), 

as estratégias isoladas e combinadas se mostraram econômicas: FIT anual, PSOF por teste 

guaiaco anual, retossigmoidoscopia com e sem biópsia a cada 5 anos, colonoscopia a cada 

10 anos e combinação das PSOF de ambos os tipos seguidas por retossigmoidoscopia. 

 

5.8.2. Cenário comparador principal: PSOF por teste guaiaco (n = 5) 

 

Em cinco publicações (6,3%) o cenário comparador adotado foi a PSOF por teste guaico 

(Berchi et al., 2004; Lee et al., 2010; Chauvin et al., 2012; Lejeune et al., 2014; Murphy et 

al., 2017). Em duas avaliações econômicas, obteve-se RCEI econômica (do inglês, cost-

saving) cuja tomografia a cada 10 anos (Lee et al., 2010) e o FIT anual (Murphy et al., 2017) 

se mostraram dominantes.  
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Berchi et al. (2004) e Lejeune et al. (2014) concluíram que a FIT em frequência bianual 

foi dominante em relação a PSOF por teste guaiaco bianual para rastreamento do CCR em 

indivíduos assintomáticos de 50 – 74 anos na França. Em contrapartida, Chauvin et al. (2012) 

concluiu que a tomografia computadorizada a cada 5 anos foi dominante entre as estratégias 

avaliadas (FIT e tomografia computadorizada).  

 

5.8.3. Análise de sensibilidade 

 

A grande maioria dos estudos realizou a análise de sensibilidade para verificação de quais 

parâmetros impactaram mais a RCEI, com exceção de uma única publicação (Wong et al., 

2004) cuja análise não foi relatada. Em uma publicação, os autores não relataram quais 

variáveis impactaram os resultados (Hasdeu et al., 2017). Não foi identificado nenhum 

parâmetro sensível após análise em cinco estudos (Barouni et al., 2012; Dinh et al., 2013; 

Arrospide et al., 2018; Lew et al., 2018; Phisalprapa et al., 2019).  

Os parâmetros que mais impactaram os resultados de custo-efetividade nos estudos estão 

ilustrados na Figura 11 e detalhados na Tabela 5. A taxa de adesão foi o parâmetro relatado 

mais frequentemente (60,8%), seguida dos custos (35,4%), sensibilidade (20,2%) e 

especificidade (13,9%) dos testes de rastreamento. 
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Figura 11. Representação dos parâmetros relatados nas avaliações econômicas do 

rastreamento de CCR que mais impactaram a RCEI individual de cada estudo incluído 

(1991 – 2020). 

 

5.9. Avaliação da qualidade do relato dos estudos incluídos 

 

A avaliação da qualidade do relato de cada item do roteiro CHEERS está representada na 

Figura 12. É possível observar que os itens relatados adequadamente em sua maioria (≥ 70%) 

foram: antecedentes e objetivos; perspectiva; comparadores; custos e desfechos 

incrementais; achados dos estudos, limitações e conhecimento atual; parâmetros do estudo; 

fonte de financiamento. 

Em contrapartida, os itens com relatos menos assertivos (≤40%) foram: horizonte 

temporal; taxa de desconto empregada e escolha do modelo. Destaca-se também a qualidade 
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do relato de ambos título e resumo das publicações, que estavam adequados em cerca de 

somente 50% dos casos. 

Nota-se também evolução histórica positiva na qualidade do relato das avaliações 

econômicas ao longo dos anos, representada nas Figuras 13.  

A Figura 14 ilustra dados individuais das publicações, com aumento acentuado na 

qualidade do relato nos últimos 8 anos. No ANEXO F está representado o quadro com a 

avaliação da qualidade do relato individual de cada item, por publicação, através do roteiro 

CHEERS. 
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Figura 12. Análise da qualidade do relato das avaliações econômicas do rastreamento 

do câncer colorretal (n = 79; 1991 – 2020) de acordo com cada item do roteiro CHEERS. 

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

24. Conflito de interesse

23. Fonte de financiamento

22. Achados do estudo/ limitações

21. Caracterizando a heterogeneidade

20. Caracterizando a incerteza

19. Custos e desfechos incrementais

18. Parâmetros do estudo

17. Métodos analíticos

16. Pressupostos

15. Escolha do modelo

14. Moeda, data dos preços e conversão

13. Estimando recursos e custos

12. Mensuração resultados em preferências

11. Mensuração da efetividade

10. Escolha do desfecho de saúde

9. Taxa de desconto

8. Horizonte temporal

7. Comparadores

6. Perspectiva do estudo

5. Contexto e localização

4. População-alvo e subgrupos

3. Antecedentes e objetivos

2. Resumo

1. Título

Relatado adequadamente Relatado Parcialmente Não relatado Não aplicável
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Figura 13. Nota média anual da qualidade do relato das avaliações econômicas 

completas do rastreamento do CCR (n = 79; 1991 – 2020) através do roteiro 

CHEERS. 
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Figura 14. Qualidade do relato de cada estudo incluído pelo roteiro CHEERS. 
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Tabela 3 - Estratégias de rastreamento de CCR, perfil populacional e taxa de adesão 

considerada nos estudos de avaliação econômica de rastreamento do CCR (n = 79; 1991 

– 2020) 

Publicação/ 
País 

Faixa 

etária 
Estratégias de rastreamento 

Taxa de 

adesão 

Inclusão 

cenário 

NR 

Tsuji et al. 
(1991)/ Japão 

40 - 79 FIT anual/ Enema baritado, SIG e COL: não 
informado 

NI Sim 

Wagner et al. 
(1991)/ EUA 

65 - 85 PSOF anual; PSOF anual + SIG a cada 3 
anos; PSOF anual + SIG a cada 5 anos; 

PSOF anual + SIG uma única vez aos 65 
anos 

100% Sim 

Shimbo et al. 
(1994)/ Japão 

40 - 60 PSOF bioquímico anual; FIT anual; FIT a 
cada 2 anos 

100% Sim 

Lieberman 
(1995)/ EUA 

55 - 65 PSOFg anual; SIG a cada 5 anos; PSOFg 
anual + SIG a cada 2 anos; Enema baritado a 
cada 5 anos; COL a cada 10 anos (1 única 
vez) 

100% Sim 

Salked et al. 
(1996)/ 
Austrália 

50 - 80 PSOFg anual NI Sim 

Sonnenberg et 
al. (1999)/ EUA 

50 - X TC a cada 10 anos; COL a cada 10 anos 65% 
(inicial)/ 
(80% 
repetição) 

Sim 

Bolin et al. 

(1999)/ 
Austrália 

50 - 85 PSOFg anual; PSOFg a cada 3 anos; SIG a 

cada 3 anos; SIG a cada 5 anos; PSOFg anual 
+ SIG a cada 3 anos/ PSOFg anual + SIG a 
cada 5 anos; COL: uma única vez aos 50 
anos; COL a cada 5 anos; COL a cada 10 
anos; Enema baritado a cada 3 anos; Enema 
baritado a cada 5 anos 

100% Sim 

Khandker et al. 
(2000)/ EUA 

50 - 85 PSOF anual; SIG a cada 3 anos; SIG a cada 5 
anos; PSOF anual + SIG a cada 5 anos; 
PSOF anual + SIG a cada 3 anos; Enema 
baritado a cada 5 anos; COL a cada 5 anos; 
COL a cada 10 anos 

100% Sim 

Sonnenberg et 
al. (2000)/ EUA 

50 - X PSOF anual; SIG a cada 5 anos; COL a cada 
10 anos 

100% Sim 

Vijan et al. 

(2001)/ EUA 

50 - 80 PSOF, SIG, PSOF + SIG, COL 100% Sim 
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Sonnenberg et 
al. (2002)/ EUA 

65 - 75 COL a cada 10 anos; COL uma única vez aos 
65 anos 

100% Sim 

van 
Ballegooijen et 
al. (2003)/ EUA 

65 - 79 PSOFg anual; FIT anual 100% Sim 

Wong et al. 

(2004)/ 
Singapura 

50 - 70 PSOFg anual; FIT anual; SIG a cada 3 anos; 

Enema baritado a cada 5 anos; COL a cada 
10 anos 

100% Sim 

Berchi et al. 
(2004)/ França 

50 - 74 FIT a cada 2 anos; PSOFg a cada 2 anos 43,70% Não 

Lejeune et al. 
(2004)/ França 

50 - 74 PSOFg a cada 2 anos 52,8 - 
58,3% 

Sim 

Ladabaum et al. 

(2004)/ EUA 

50 - 80 Virtual COL a cada 10 anos; COL a cada 10 

anos 

100% Sim 

Song et al. 
(2004)/ EUA 

50 - 80 COL a cada 10 anos; PSOF anual; SIG a 
cada 5 anos; DNA Fecal a cada 5 anos 

100% Sim 

O'Leary et al. 

(2004)/ 
Austrália 

55 - 64 PSOFg anual; PSOFg a cada 2 anos; SIG a 

cada 10 anos; COL a cada 10 anos 

42% (SIG 

e COL) / 
60% 
(PSOFg) 

Sim 

Maciosek et al. 

(2006)/ EUA 

50 - 80 PSOF anual; SIG a cada 5 anos; COL a cada 

10 anos 

60% Sim 

Wu et al. 
(2006)/ Taiwan 

50 - 75 PSOF anual; DNA Fecal a cada 3 anos; DNA 
Fecal a cada 5 anos; DNA Fecal a cada 10 
anos; SIG a cada 5 anos; COL a cada 10 anos 

DNA 
Fecal e 
PSOF: 
60%/ SIG 

e COL: 
40% 

Sim 

Tappenden et al. 
(2007)/ 
Inglaterra 

50 - 69 PSOF a cada 2 anos; SIG uma única vez aos 
55 anos; SIG uma única vez aos 60 anos; SIG 
uma única vez aos 60 anos + PSOF a cada 2 

anos  

40% Sim 

Hassan et al. 
(2007)/ Itália 

50 - 80 SIG a cada 10 anos; TC a cada 10 anos; COL 
a cada 10 anos 

65% Sim 

Pickhardt et al. 
(2007)/ EUA 

50 - 80 SIG a cada 10 anos; TC a cada 10 anos; TC a 
cada 10 anos (menor especificidade/ não 
detecta lesões menores de 6 mm); COL 
óptica a cada 10 anos 

65% Sim 

Vijan et al. 
(2007)/ EUA 

50 - 80 PSOF anual; SIG a cada 5 anos; PSOF anual 
+ SIG a cada 5 anos; TC a cada 5 anos; TC a 
cada 10 anos; COL a cada 10 anos 

60% Sim 
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Zauber et al. 
(2007)/ EUA 

65 - 80 sDNA-3: a cada 3 anos/ sDNA-5: a cada 5 
anos/ PSOFg: anual/ FIT: anual/ SIG com 
biópsia: a cada 5 anos, SIG sem biópsia: a 

cada 5 anos/ FIT + SIG com biópsia: FIT 
anual + SIG a cada 5 anos/ FIT + SIG sem 
biópsia: FIT anual + SIG a cada 5 anos/ 
PSOFg + SIG sem biópsia: PSOFg anual + 
SIG a cada 5 anos/ PSOFg + SIG com 
biópsia: PSOFg anual + SIG a cada 5 anos/ 
COL: a cada 10 anos 

100% Sim 

Hassan et al. 
(2008)/ EUA 

50 - 80 Cápsula endoscópica a cada 10 anos; COL a 
cada 10 anos 

100% Sim 

Parekh et al. 

(2008)/ EUA 

50 - 80 PSOFg anual; FIT anual; DNA Fecal a cada 

3 anos 

100% Sim 

Tsoi et al. 
(2008)/ Ásia 

50 - 80 PSOFg anual; SIG a cada 5 anos; COL a 
cada 10 anos 

90% Sim 

Regge et al. 
(2009)/ EUA 

50 - 80 TC com CAD (Computer-aided diagnosis) a 
cada 10 anos; TC a cada 10 anos; COL óptica 
a cada 10 anos; SIG a cada 10 anos 

70% Sim 

Tafazzoli et al. 

(2009)/ EUA 

50 - 80 PSOF anual; SIG a cada 5 anos; COL a cada 

10 anos; COL virtual a cada 5 anos COL 
virtual a cada 10 anos; DNA fecal a cada 3 
anos; DNA fecal a cada 5 anos; Enema 
baritado a cada 5 anos 

Variável Sim 

Heresbach et al. 
(2010)/ França  

50 - 74 FIT a cada 2 anos; PSOFg a cada 2 anos; TC 
a cada 10 anos 

42% Sim 

Lejeune et al. 
(2010)/ França  

50 - 74 PSOFg a cada 2 anos; FIT a cada 2 anos 55% Sim 

Heitman et al. 
(2010)/ Canadá  

50 - 75 FIT anual; PSOFg anual; DNA fecal a cada 3 
anos; TC a cada 5 anos; SIG a cada 5 anos; 
COL a cada 10 anos 

68% (1º) 
e 63% 
(seguintes) 

Sim 

Telford et al. 
(2010)/ Canadá  

50 - 75 PSOFg anual; PSOFg a cada 2 anos; FIT 
anual; SIG a cada 5 anos; PSOFg anual + 
SIG a cada 5 anos; DNA Fecal a cada 3 anos; 
Enema baritado a cada 5 anos; TC a cada 5 
anos; COL a cada 10 anos;   

73% Sim 

Lee et al. 
(2010)/ Reino 
Unido 

60 - 69 PSOFg a cada 2 anos; TC a cada 10 anos; 
SIG a cada 10 anos; COL óptica a cada 10 
anos 

60% Não 
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Knudsen et al. 
(2010)/ EUA 

65 - 80 TC a cada 5 anos; FIT anual; PSOFg anual; 
SIG com biópsia a cada 5 anos; SIG sem 
biópsia a cada 5 anos; PSOFg anual + SIG 

sem biópsia a cada 5 anos; PSOFg anual + 
SIG com biópsia a cada 5 anos; FIT anual + 
SIG com biópsia a cada 5 anos; FIT anual + 
SIG sem biópsia a cada 5 anos; COL a cada 
10 anos 

100% Sim 

Lansdorp-
Vogelaar et al. 
(2010)/ EUA 

65 - 80 FIT anual; PSOFg anual; FIT anual; PSOFg 
anual; SIG com biópsia a cada 5 anos; SIG 
sem biópsia a cada 5 anos; PSOFg anual + 
SIG sem biópsia a cada 5 anos; PSOFg anual 
+ SIG com biópsia a cada 5 anos; FIT anual 
+ SIG com biópsia a cada 5 anos; FIT anual 
+ SIG sem biópsia a cada 5 anos; DNA Fecal 

a cada 3 anos; DNA Fecal a cada 5 anos; 
COL a cada 10 anos 

100% Sim 

Hassan et al. 
(2011)/ França 

50 - 75 PSOFg anual; PSOFg a cada 2 anos; FIT 
anual; FIT a cada 2 anos; SIG a cada 5 anos; 
SIG a cada 10 anos; Cápsula Endoscópica a 

cada 5 anos; Cápsula Endoscópica a cada 10 
anos; COL a cada 10 anos 

40% Sim 

van Rossum et 
al. (2011)/ 

Holanda 

50 - 75 PSOFg anual; FIT anual NI Sim 

Vanness et al. 
(2011)/ EUA 

50 - 80 PSOFg anual + SIG a cada 5 anos; FIT anual 
+ SIG a cada 5 anos; TC a cada 5 anos; TC a 
cada 10 anos; SIG a cada 5 anos; COL a cada 
10 anos 

100% Sim 

Pinzon Florez et 
al. (2012)/ 
Colômbia 

50 - 70 PSOFg anual; PSOFg a cada 2 anos; FIT 
anual; FIT a cada 2 anos; SIG a cada 5 anos; 
FIT anual + SIG a cada 5 anos; COL: a cada 
10 anos 

NI Sim 

Lucidarme et al. 
(2012)/ França 

50 - 74 PSOF a cada 2 anos; TC: a cada 10 anos; 
COL óptica a cada 10 anos 

60% Sim 

Tran et al. 

(2012)/ 
Austrália 

50 - 74 PSOF a cada 2 anos NI Sim 

Barouni et al. 
(2012)/ Irã 

50 - 75 PSOFg anual; PSOFg a cada 2 anos; FIT 
anual; SIG a cada 5 anos; PSOFg anual + 

SIG a cada 5 anos; TC a cada 5 anos/ Enema 
baritado a cada 5 anos/ DNA fecal a cada 3 
anos; COL a cada 10 anos 

68% Sim 
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Dan et al. 
(2012)/ 
Singapura 

50 - 75 FIT: anual; SIG uma única vez aos 60 anos; 
SIG a cada 5 anos; FIT anual + SIG a cada 5 
anos; COL uma única vez aos 60 anos; COL 

a cada 10 anos; Enema baritado a cada 5 
anos; DNA Fecal a cada 5 anos; TC a cada 5 
anos; FIT anual de 50 a 60 anos + COL a 
cada 10 anos de 60 a 72 anos 

100% Sim 

Chauvin et al. 

(2012)/ França 

50 - 80 PSOFg a cada 2 anos; FIT a cada 2 anos; TC 

a cada 5 anos; TC a cada 10 anos 

NI Não 

Wang et al. 
(2012)/ China 

50 - 80 COL uma única vez; COL a cada 10 anos 90% Sim 

Sharp et al. 
(2012)/ Irlanda 

55 - 74 PSOFg a cada dois anos; FIT a cada 2 anos; 
SIG uma única vez aos 60 anos; SIG uma 
única vez aos 55 anos 

53% 
(PSOF) e 
39% 
(SIG) 

Sim 

Dinh et al. 
(2013)/ EUA 

50 - 75 FIT anual; COL a cada 10 anos; SIG a cada 5 
anos; FIT anual + SIG a cada 10 anos, FIT 
anual (a partir dos 50 anos) + COL uma 
única vez aos 66 anos 

100% Sim 

Ladabaum et al. 

(2013)/ EUA 

50 - 80 PSOFg anual; FIT anual; SIG a cada 5 anos; 

DNA plasmático a cada 2 anos; COL a cada 
10 anos 

100% Sim 

Sharaf et al. 
(2013)/ EUA 

50 - 80 PSOFg anual; FIT anual; SIG: uma única vez 
aos 60 anos; SIG a cada 5 anos; FIT + SIG: a 

cada 3 anos; COL a cada 10 anos 

100% Sim 

Lejeune et al. 
(2014)/ França 

50 - 74 PSOFg a cada 2 anos; FIT a cada 2 anos 50 Não 

Ladabaum et al. 
(2014)/ 
Alemanha 

50 - 75 FIT anual (até 54 anos) + a cada 2 anos (55-
75); PSOFg anual (até 54 anos) + a cada 2 
anos (55-75); PSOFg anual; PSOFg a cada 2 
anos; FIT anual; FIT a cada 2 anos; DNA 
plasmático a cada 2 anos; COL: a cada 10 
anos (55 e 65 anos ou 60 e 70 anos)/ COL a 
cada 10 anos 

100% Sim 

Hassan et al. 
(2015)/ EUA 

50 - 100 END total (FUSE) a cada 10 anos; COL a 
cada 10 anos 

100% Sim 

Wong et al. 

(2015)/ Hong 
Kong 

50 - 75 PSOFg anual; PSOFg a cada 2 anos; FIT 

anual; FIT a cada 2 anos; COL a cada 10 
anos 

60% Sim 

Sekiguchi et al. 
(2016)/ Japão 

40 - X FIT anual; COL a cada 10 anos; FIT anual 
(40-49 anos) + COL (50 anos)+ FIT a cada 5 

anos (se COL neg, 51-X) 

60% Sim 

Espinola et al. 
(2016)/ 
Argentina 

50 - 74 FIT anual; COL a cada 10 anos 26,5% 
(COL) e 
60% 
(FIT) 

Sim 
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Pil et al. (2016)/ 
Bélgica 

50 - 74 FIT a cada 2 anos ~45% Sim 

Greuter et al. 
(2016)/ Holanda 

50 - 80 FIT a cada 2 anos; TC a cada 5 anos; TC a 
cada 10 anos; RM a cada 5 anos; RM a cada 
10 anos; COL a cada 10 anos 

34% (TC, 
RM)/ 
COL 
(22%)/ 
FIT 
(63%) 

Sim 

Ladabaum et al. 
(2016)/ EUA 

50 - 80 FIT anual; FIT a cada 2 anos; DNA Fecal a 
cada 3 anos; COL a cada 10 anos 

100% Sim 

Berger et al. 

(2016)/ EUA 

50 - 85 DNA Fecal anual; DNA Fecal a cada 3 anos; 

DNA Fecal a cada 5 anos; COL a cada 10 
anos 

100% Sim 

Goede et al. 
(2017)/ Canadá 

40 - 85 PSOFg anual; PSOFg a cada 1,5 anos; 
PSOFg a cada 2 anos; PSOFg a cada 3 anos; 

FIT anual; FIT a cada 1,5 anos; FIT a cada 2 
anos; FIT a cada 3 anos 

100 Sim 

Hasdeu et al. 
(2017)/ 
Argentina 

50 - 74 FIT anual 60% Sim 

Lew et al. 
(2017)/ 
Austrália 

50 - 74 FIT a cada 2 anos 40% Sim 

Barzi et al. 
(2017)/ EUA 

50 - 75 PSOFg anual; PSOFg a cada 2 anos; FIT 
anual; FIT a cada 2 anos; DNA Fecal anual; 
DNA Fecal a cada 2 anos; PSOFg anual + 
SIG a cada 5 anos; FIT anual + SIG a cada 5 
anos; PSOFg a cada 2 anos + SIG a cada 5 
anos; FIT a cada 2 anos + SIG a cada 5 anos; 

SIG a cada 5 anos; TC a cada 10 anos; COL 
a cada 10 anos 

100% Sim 

Greuter et al. 
(2017)/ Holanda 

55 - 75 FIT a cada 2 anos; PSOF + COL a cada 5 
anos; PSOF + COL a cada 10 anos 

NI Sim 

Murphy et al. 
(2017)/ Reino 
Unido 

60 - 74 PSOFg anual; FIT anual NI Não 

Aronsson et al. 
(2017)/ Suécia 

60 - 80 FIT: a cada dois anos e somente duas vezes/ 
COL: a cada 10 anos e uma única vez 

38% 
(COL) e 
50% 
(FIT) 

Sim 

van der Meulen 
et al. (2018)/ 
Holanda 

40 - 65 TC a cada 3 anos; TC a cada 5 anos; COL a 
cada 10 anos 

100% Sim 

Arrospide et al. 
(2018)/ País 

Basco 

50 - 69 FIT a cada 2 anos 100% Sim 
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Lew et al. 
(2018)/ 
Austrália 

50 - 74 FIT anual; FIT a cada 2 anos; SIG a cada 10 
anos; SIG uma única vez aos 60 anos; TC a 
cada 10 anos; DNA Fecal a cada 5 anos; 

DNA plasmático a cada 2 anos; SIG uma 
única vez aos 55 anos + FIT a cada 2 anos 
(60 - 74 anos); FIT a  cada 2 anos + SIG a 
cada 10 anos (54, 64 e 74); FIT a cada 2 anos 
+ SIG uma única vez aos 50 anos; COL uma 
única vez aos 50 anos + FIT a cada 2 anos 
(52 - 74 anos); FIT a cada 2 anos (50 - 74) + 
DNA Plasmático; COL a cada 10 anos 

100% Sim 

Melnitchouk et 
al. (2018)/ 
Ucrânia 

50 - 75 PSOF anual; PSOF anual + SIG a cada 5 
anos; COL a cada 10 anos 

PSOF 
(75%), 
PSOF + 
SIG 

(75%), 
COL 
(80%) 

Sim 

Lansdorp-
Vogelaar et al. 

(2018)/ Holanda 

55 - 75 FIT, biomarcadores NI Sim 

Senore et al. 
(2018)/ Itália 

58 - 70 FIT a cada 2 anos; SIG uma única vez aos 58 
anos; SIG aos 58 anos + FIT para aqueles 
que não comparecerem 

30% 
(SIG); 
42% 

(FIT); 
19% (SIG 
+ FIT) 

Sim 

Jahn et al. 
(2019)/ Áustria 

40 - 75 FIT anual; PSOFg anual; COL a cada 10 
anos 

100% Sim 

Areia et al. 
(2019)/ Portugal 

50 - 74 FIT a cada 2 anos; COL a cada 10 anos FIT: 35 - 
68%, 
COL: 18 - 
38% 

Sim 

Phisalprapa et 
al. (2019)/ 
Tailândia 

50 - 75 FIT anual; COL a cada 10 anos 70% 
(FIT); 
47% 
(COL) 

Sim 

Naber et al. 
(2019)/ EUA 

65 - 75 PSOFg anual; FIT anual; DNA Fecal a cada 
3 anos; SIG a cada 5 anos; PSOFg anual + 
SIG a cada 10 anos; FIT anual + SIG a cada 
10 anos; COL a cada 10 anos 

100% Sim 
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Barré et al. 
(2020)/ França 

50 - 74 PSOFg a cada 2 anos; FIT a cada 2 anos; 
DNA Fecal a cada 2 anos; Biomarcadores a 
cada 2 anos; TC a cada 10 anos; Cápsula 

colonoscópica a cada 10 anos; SIG a cada 10 
anos 

29.1% 
(exames 
de fezes); 

65% 
(exames 
de 
sangue); 
25% 
(exames 
de 
imagem) 

Sim 

PSOFg: Pesquisa de sangue oculto nas fezes por teste guaiaco; FIT: Pesquisa de sangue 

oculto nas fezes por teste imunoquímico; SIG: retossigmoidoscopia; COL: colonoscopia; TC: 

tomografia computadorizada; NI: Não informado; NR: Não rastreamento 
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Tabela 4 - Descrição da taxa de desconto empregada e tipos de custos incluídos nas 

avaliações econômicas do rastreamento de CCR (n = 79; 1991 – 2020) 

Publicação 
Taxa de 

desconto 

Tipos de 

Custos 

Incluídos 

Descrição dos custos incluídos 

Tsuji et al. 

(1991) 

5% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL); Complicações por COL; 

Exames de rotina; Serviços médicos 

Wagner et al. 

(1991) 

5% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL) 

Shimbo et al. 

(1994) 

5% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Complicações por COL 

Lieberman  

(1995) 

NI Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Complicações por COL 

Salked et al. 

(1996) 

5% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL, SIG); Complicações por COL 

Sonnenberg et 

al. (1999) 

3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR 

Bolin et al. 

(1999) 

5% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL); Complicações por COL 

Khandker et al. 

(2000) 

3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL + análise patológica) 

Sonnenberg et 

al. (2000) 

3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Complicações por COL 

Vijan et al. 

(2001) 

3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL + análise patológica); 

Complicações por COL; Consulta 

médica; Retirada de pólipos; 

Infraestrutura para teste 

Sonnenberg et 

al. (2002) 

3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Complicações por COL 

van 

Ballegooijen et 

al. (2003) 

3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL) 
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Wong et al. 

(2004) 

NI Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Exame 

diagnóstico confirmatório (COL); 

Retirada pólipos; Complicações por 

COL 

Berchi et al. 

(2004) 

5% Diretos 

médicos; 

Diretos não 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL); Administrativos (organização 

do programa e campanha) 

Lejeune et al. 

(2004) 

3% Diretos 

médicos; 

Diretos não 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL); Administrativos (organização 

do programa e campanha) 

Ladabaum et al. 

(2004) 

3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL); Complicações por COL 

Song et al. 

(2004) 

3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento CCR 

O'Leary et al. 

(2004) 

5% Diretos 

médicos; 

Diretos não 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(análise patológica); Remoção de 

adenomas; Complicações por COL; 

Consultas médicas; Administrativos 

Maciosek et al. 

(2006) 

3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL) 

Wu et al. (2006) 3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento 

CCR; Complicações por COL; Exame 

diagnóstico confirmatório (COL) 

Tappenden et 

al. (2007) 

4% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL); Complicações por COL 

Hassan et al. 

(2007) 

3% Diretos 

médicos 

Teste rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL); Retirada de pólipos; 

Complicações por COL 

Pickhardt et al. 

(2007) 

3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL); Complicações por COL 

Vijan et al. 

(2007) 

3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Complicações por COL 

Zauber et al. 

(2007) 

3% Diretos 

médicos; 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Complicações por COL; Tempo 

do paciente 
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Diretos não 

médicos 

Hassan et al. 

(2008) 

3% Diretos 

médicos; 

Diretos não 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Complicações por COL; Tempo 

do paciente 

Parekh et al. 

(2008) 

3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL) 

Tsoi et al. 

(2008) 

3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL); Complicações por COL 

Regge et al. 

(2009) 

3% Diretos 

médicos; 

Diretos não 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL); Complicações por COL; 

Administrativos (iniciar um programa 

de rastreamento); Tempo do paciente 

Tafazzoli et al. 

(2009) 

3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR 

Heresbach et al. 

(2010) 

3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL); Complicações por COL 

Lejeune et al. 

(2010) 

3% Diretos 

médicos; 

Diretos não 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL); Administrativos (informar e 

convidar a população para o programa) 

Heitman et al. 

(2010) 

5% Diretos 

médicos; 

Diretos não 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL); Complicações por COL; Tempo 

do paciente; Custos de viagem do 

paciente/cuidador 

Telford et al. 

(2010) 

5% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Complicações por COL; Consulta 

médica 

Lee et al. 

(2010) 

4% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Complicações por COL 

Knudsen et al. 

(2010) 

3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL); Complicações por COL 

Lansdorp-

Vogelaar et al. 

(2010) 

3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Complicações por COL 
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Hassan et al. 

(2011) 

3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Complicações por COL 

van Rossum et 

al. (2011) 

3% Diretos 

médicos; 

Diretos não 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL); Complicações por COL; 

Administrativos (convite para o 

rastreamento) 

Vanness et al. 

(2011) 

3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Complicações por COL 

Tran et al. 

(2012) 

3% Diretos 

médicos; 

Diretos não 

médicos 

Teste de rastreamento; Exame 

diagnóstico confirmatório (COL); 

Consulta médica; Administrativos 

(convite e follow-up) 

Wang et al. 

(2012) 

3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Complicações por COL; 

Hospitalização 

Pinzon Florez et 

al. (2012) 

3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Complicações por COL;  

Lucidarme et al. 

(2012) 

NI Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Complicações por COL; Consulta 

médica 

Chauvin et al. 

(2012) 

3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Complicações por COL 

Barouni et al. 

(2012) 

5% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR 

Sharp et al. 

(2012) 

4% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL/TC + exame patológico); 

Complicações por COL; 

Administrativos (processamento dos 

resultados) 

Dan et al. 

(2012) 

3% Diretos 

médicos; 

Diretos não 

médicos 

Teste de rastreamento; Infraestrutura do 

programa; educação pública/ 

aconselhamento; auditoria de controle 

de qualidade do programa; transporte; 

Perda de dias de trabalho (pacientes) 

Dinh et al. 

(2013) 

3% Diretos 

médicos 

Teste rastreamento; Tratamento do CCR 

Ladabaum et al. 

(2013) 

3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL); Complicações por COL 
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Sharaf et al. 

(2013) 

3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL); Retirada de pólipos; 

Complicações por COL 

Ladabaum et al. 

(2014) 

3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL); Complicações por COL 

Lejeune et al. 

(2014) 

3% Diretos 

médicos; 

Diretos não 

médicos 

 Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Administrativos (organização da 

campanha de rastreamento) 

Hassan et al. 

(2015) 

3% Diretos 

médicos; 

Diretos não 

médicos 

Teste de rastreamento; Tempo do 

paciente 

Wong et al. 

(2015) 

4% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Complicações por COL 

Pil et al. (2016) 3% (custos); 

1,5% 

(efetividade) 

Diretos 

médicos; 

Indiretos 

Teste de rastreamento; Tratamento 

CCR; Perda de produtividade 

Ladabaum et al. 

(2016) 

3% Diretos 

médicos 

Teste rastreamento; Tratamento do 

CCR; Complicações por COL 

Berger et al. 

(2016) 

3% Diretos 

médicos 

Teste rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL); Complicações por COL 

Espinola et al. 

(2016) 

3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL + exame patológico); Consulta 

médica; Retirada de pólipos 

Greuter et al. 

(2016) 

3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL); Retirada de pólipos 

Sekiguchi et al. 

(2016) 

3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Retirada pólipos 

Lew et al. 

(2017) 

5% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL); Complicações por COL; 

Consulta médica 
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Goede et al. 

(2017) 

3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL); Complicações por COL; 

Consulta médica 

Barzi et al. 

(2017) 

3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR 

Hasdeu et al. 

(2017) 

3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL); Complicações por COL 

Greuter et al. 

(2017) 

3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Exame 

diagnóstico confirmatório (COL); 

Tratamento CCR 

Murphy et al. 

(2017) 

4% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL); Complicações por COL 

Aronsson et al. 

(2017) 

3% Diretos 

médicos; 

Diretos não 

médicos 

Teste de rastreamento; Exame 

diagnóstico confirmatório (COL); 

Retirada de pólipos; Administrativos 

(convite para participação do programa) 

Lew et al. 

(2018) 

5% Diretos 

médicos; 

Diretos não 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL); Consulta médica; 

Administrativos (organização da 

campanha de rastreamento) 

van der Meulen 

et al. (2018) 

3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL); Complicações por COL; Custo 

dos não aderentes 

Lansdorp-

Vogelaar et al. 

(2018) 

3% Diretos 

médicos; 

Diretos não 

médicos 

Teste rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL); Complicações por COL; 

Administrativos (convite para testes, 

envio dos kits); Tempo do paciente 

Senore et al. 

(2018) 

3% Diretos 

médicos; 

Diretos não 

médicos 

Teste de rastreamento; Exame 

diagnóstico confirmatório (COL); 

Tratamento do CCR; Complicações por 

COL; Administrativos (organização e 

avaliação do programa) 

Arrospide et al. 

(2018) 

3% Diretos 

médicos; 

Diretos não 

médicos 

Teste rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL); Complicações por COL; 

Administrativos (carta convite); 

Consulta médica 



75 

 

 

 

Melnitchouk et 

al. (2018) 

3% Diretos 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR 

Jahn et al. 

(2019) 

3% Diretos 

médicos 

Teste rastreamento; Tratamento do 

CCR; Complicações por COL 

Naber et al. 

(2019) 

3% Diretos 

médicos 

Teste rastreamento; Tratamento do 

CCR; Complicações por COL; Consulta 

médica 

Areia et al. 

(2019) 

3% Diretos 

médicos; 

Indiretos 

Teste rastreamento; Tratamento do 

CCR; Complicações por COL; 

Transporte; Dias de trabalho perdidos 

Phisalprapa et 

al. (2019) 

3% Diretos 

médicos; 

Diretos não 

médicos 

Teste rastreamento; Tratamento do 

CCR; Complicações por COL; Consulta 

médica; Transporte; Alimentação; 

Acomodação 

Barré et al. 

(2020) 

4% Diretos 

médicos; 

Diretos não 

médicos 

Teste de rastreamento; Tratamento do 

CCR; Exame diagnóstico confirmatório 

(COL); Complicações por COL; 

Administrativos (convite para o 

programa) 

COL: colonoscopia; CCR: câncer colorretal; SIG: retossigmoidoscopia 
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Tabela 5 - RCEI da estratégia dominante de cada ACE/ACU e parâmetros que mais impactaram a RCEI na análise de 

sensibilidade dos estudos de avaliação econômica de rastreamento do CCR (n = 79; 1991 – 2020) 

Publicação/ País 
Estratégia 

dominante 

Ano 

Referência 

(RCEI) 

RCEI (Dólares 

Internacionais, 

PPP, 2020)* 

WTP 
Parâmetros sensíveis ao ICER (Análise 

sensibilidade) 

Hassan et al. (2008)/ EUA 
COL a cada 10 
anos 

2007 20.505,50/AVG NI 
Taxa de adesão; Custo teste; Especificidade 
do teste 

Aronsson et al. (2017)/ 
Suécia 

COL a cada 10 
anos 

2016 
Econômica1  
(Cost-saving) 

10.000/QALY 
Taxa de desconto; Idade início 
rastreamento; Progressão da doença 

Tafazzoli et al. (2009)/ 
EUA 

COL a cada 10 
anos 

NI NI 50.000/QALY Taxa de adesão 

Tsuji et al. (1991)/ Japão 
COL 
(frequência NI) 

1989 376,20/AVG NI 
Custo complicações por COL; 
Sensibilidade do teste (Enema baritário) 

Sonnenberg et al. (1999)/ 
EUA 

COL a cada 10 
anos 

1998 16.585,11/AVG NI Custo teste (TC) 

Maciosek et al. (2006)/ 
EUA 

COL a cada 10 
anos 

2000 13.574,22/AVG NI 
Taxa de adesão; Sensibilidade teste (COL); 
Expectativa de vida 

Sonnenberg et al. (2000)/ 
EUA 

COL a cada 10 
anos 

2000 16.864,90/AVG NI Taxa de adesão 

Ladabaum et al. (2004)/ 
EUA 

COL a cada 10 
anos 

2003 26.730,88/AVG NI 
Taxa de adesão; Relação entre o custo da 
COL Virtual e a COL de diagnóstico 

Melnitchouk et al. (2018)/ 
Ucrânia 

COL a cada 10 
anos 

2012 
Econômica1  
(Cost-saving) 

11.700/QALY Taxa de adesão (COL); Custo teste (COL) 

 Sekiguchi et al. (2016)/ 

Japão 

COL a cada 10 

anos 
NI 

Econômica1  

(Cost-saving) 
5 - 6 milhões/AVG Idade início do rastreamento 

Barzi et al. (2017)/ EUA 
COL a cada 10 
anos 

NI 
Econômica1  
(Cost-saving) 

50.000/AVG 
Taxa de adesão; Redução de casos de 
metástase 
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Wu et al. (2006)/ Taiwan 
COL a cada 10 
anos; PSOF 
anual 

2004 NI 13.000/AVG 
Taxa de adesão para COL (secundária); 
Custo teste; Prevalência de adenoma; Taxa 
de desconto 

Sonnenberg et al. (2002)/ 
EUA 

COL uma única 
vez 

2000 4.577,46/AVG NI 
Taxa de adesão; Custo teste (COL); Custo e 
incidência de complicações por COL; Custo 
tratamento do CCR 

Wang et al. (2012)/ China 
COL uma única 
vez 

2010 
15,19/nº de casos 
evitados 

NI Taxa de adesão; Custo tratamento do CCR 

Vijan et al. (2001)/ EUA 
COL uma única 
vez aos 60 anos 

1999 203,99/AVG NI 
Taxa de adesão; Custo teste (COL); 
Progressão do CCR; Taxa de desconto 

Lee et al. (2010)/ Reino 
Unido 

TC a cada 10 
anos 

2007 
Econômica1  
(Cost-saving) 

2.000 - 
30.000/QALY 

Taxa de adesão; Custo teste 

Hassan et al. (2007)/ Itália 
TC a cada 10 
anos 

NI 
Econômica1  
(Cost-saving) 

NI 
Taxa de adesão; Custo teste; Frequência 
rastreamento 

Pickhardt et al. (2007)/ 

EUA 

TC a cada 10 

anos 
NI 5.531,98/AVG NI Taxa de adesão; Custo teste 

Berger et al. (2016)/ EUA 
DNA Fecal a 
cada 5 anos 

2010 8.804,20/QALY 25.000/QALY Sensibilidade do teste 

Hassan et al. (2015)/ EUA 
Endoscopia de 
espectro total a 
cada 10 ano 

2014 17.284,60/AVG 50.000/AVG Taxa de adesão para COL; Incidência CCR 

Greuter et al. (2017)/ 
Holanda 

PSOF + COL a 
cada 5 anos/ 
PSOF + COL a 
cada 10 anos 

2016 
Econômica1  
(Cost-saving) 

36.602/AVG 
Custo teste (COL); Custo complicações por 
COL 

Lucidarme et al. (2012)/ 
França 

PSOF a cada 2 
anos 

2006 NI NI Taxa de adesão 

Tran et al. (2012)/ 
Austrália  

PSOF a cada 2 
anos 

2008 34.090,82/AVG NI Taxa de adesão 
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Tappenden et al. (2007)/ 
Inglaterra 

PSOF a cada 2 
anos 

NI 3.506,69/AVG NI Custo teste; Especificidade do teste 

Song et al. (2004)/ EUA PSOF anual 2003 10.237,36/AVG 
50.000 - 
10.000/AVG 

Custo teste; Especificidade do teste 

Vijan et al. (2007)/ EUA PSOF anual 2003 7.621,14/AVG 50.000/AVG 
Taxa de adesão; Custo teste; Especificidade 

do teste 

Wong et al. (2004)/ 
Singapura 

PSOF anual NI 239,50/AVG NI Não analisado 

Wagner et al. (1991)/ 
EUA 

PSOF anual NI 68.645,07/AVG NI 
Sensibilidade do teste; Tempo de 
progressão do CCR (pólipo para câncer) 

Naber et al. (2019)/ EUA 
PSOF anual e 
COL a cada 10 
anos 

2017 NI 
50.000 - 
150.000/AVG 

Custo teste 

Lejeune et al. (2004)/ 
França 

PSOFg a cada 2 
anos 

2002 6.691,41/AVG NI Taxa de adesão; Custo teste 

Heresbach et al. (2010)/ 
França  

PSOFg a cada 2 
anos 

NI 4.651,42/AVG 20.000/AVG Taxa de adesão; Custo teste (TC) 

Salked et al. (1996)/ 
Austrália 

PSOFg anual 1994 32.025,81/AVG NI 
Custo exame confirmatório (COL); 
Especificidade do teste 

Bolin et al. (1999)/ 
Austrália 

PSOFg anual 1996 37.000,41/AVG NI Taxa de desconto 

Lansdorp-Vogelaar et al. 
(2010)/ EUA 

PSOFg anual 2007 7.103,67/AVG NI Frequência rastreamento 

Lieberman  
(1995)/ EUA 

PSOFg anual NI 
388.290,08/morte 
evitada 

NI 
Taxa de adesão; Sensibilidade do teste 
(PSOFg) 

Zauber et al. (2007)/ EUA PSOFg anual NI 761,11/AVG NI Taxa de adesão 

Tsoi et al. (2008)/ Ásia PSOFg anual NI 7.673,98/AVG NI 
Especificidade do teste (PSOFg); Custo 

tratamento do CCR 
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Vanness et al. (2011)/ 
EUA 

PSOFg anual + 
SIG a cada 5 
anos 

2007 3.805,54/AVG 50.000/AVG Taxa de adesão 

Dan et al. (2012)/ 
Singapura  

FIT anual de 50 
a 60 anos + 
COL a cada 10 
anos de 60 a 72 
anos 

2012 28.214,76/QALY 50.000/QALY 

Taxa de adesão; Custo teste (COL); 

Incidência CCR; Sensibilidade do teste; 
Especificidade do teste; Risco de morte por 
outras causas 

Lejeune et al. (2010)/ 

França  

FIT a cada 2 

anos 
2006 4.996,64/QALY 20.000/QALY Taxa de adesão; Custo teste 

Wong et al. (2015)/ Hong 
Kong 

FIT a cada 2 
anos 

2009 
23.560,35/AVG; 
3.534,41/QALY 

50.000/AVG ou 
QALY 

Especificidade do teste (FIT) 

Pinzon Florez et al. 
(2012)/ Colômbia 

FIT a cada 2 
anos 

2010 12.330,85/AVG NI 
Taxa de adesão; Custo teste; Sensibilidade 
do teste 

Lejeune et al. (2014)/ 
França 

FIT a cada 2 
anos 

2011 NI NI Custo teste 

Lansdorp-Vogelaar et al. 

(2018)/ Holanda 

FIT a cada 2 

anos 
2013 NI NI Taxa de adesão 

Pil et al. (2016)/ Bélgica 
FIT a cada 2 
anos 

2014 2.351,67/QALY 35.000/QALY 

Taxa de adesão COL (secundária); 

Sensibilidade do teste (FIT); Especificidade 
do teste (FIT); Sensibilidade COL para 
pólipos de alto risco; Progressão natural do 
CCR;  

Greuter et al. (2016)/ 
Holanda 

FIT a cada 2 
anos 

2014 
Econômica1  
(Cost-saving) 

35.916/AVG 
Taxa de adesão; Custo teste; Taxa de 
positivos para pequenos e grandes 
adenomas 

Lew et al. (2017)/ 
Austrália 

FIT a cada 2 
anos 

2015 2.247,22/AVG 50.000/AVG 
Custo tratamento do CCR; Custo exame 
confirmatório (COL) 
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Areia et al. (2019)/ 

Portugal 

FIT a cada 2 

anos 
2017 4.892,94/QALY 

39.760/ 

QALY 

Taxa de adesão; Custo teste; Probabilidades 

relacionadas aos estágios do CCR 

Shimbo et al. (1994)/ 

Japão 

FIT a cada 2 

anos 
NI 17.884,83/AVG NI 

Taxa de adesão; Idade início do 

rastreamento 

Lew et al. (2018)/ 
Austrália 

FIT a cada 2 
anos 

NI 2.115,69/AVG 50.000/AVG Não houve alteração significativa 

Barré et al. (2020)/ França 
FIT a cada 2 
anos 

NI 4.858,30/QALY 40.000/QALY 
Taxa de adesão; Sensibilidade do teste 
(FIT); Especificidade do teste (FIT) 

Berchi et al. (2004)/ 
França 

FIT a cada 2 
anos 

NI 5.690,84/AVG NI 
Taxa de adesão; Custo exame confirmatório 
(COL) 

Parekh et al. (2008)/ EUA FIT anual 2006 5.631,33/AVG 
50.000 - 
100.000/AVG 

Taxa de adesão 

Telford et al. (2010)/ 

Canadá  
FIT anual 2007 565,03/QALY 50.000/QALY 

Taxa de adesão; Sensibilidade do teste; 

Custo teste; Custo tratamento do CCR 

Heitman et al. (2010)/ 

Canadá  
FIT anual 2008 

Econômica1  

(Cost-saving) 
NI 

Taxa de adesão; Custos administrativos 

(não especificados) 

Sharaf et al. (2013)/ EUA FIT anual 2010 
Econômica1  
(Cost-saving) 

100.000/QALY 
Taxa de adesão; Custo teste; Custo 
tratamento do CCR; Incidência CCR 

Barouni et al. (2012)/ Irã  FIT anual 2011 766,79/QALY 50.000/QALY Não houve alteração significativa 

Ladabaum et al. (2014)/ 
Alemanha 

FIT anual 2011 
Econômica1  
(Cost-saving) 

25.000 - 
50.000/QALY 

Taxa de adesão 

Goede et al. (2017)/ 

Canadá 
FIT anual 2013 

Econômica1  

(Cost-saving) 
50.000/QALY 

Custo exame confirmatório (COL); Custo 

tratamento do CCR 

Espinola et al. (2016)/ 

Argentina 
FIT anual 2014 122,60/QALY 102.856,50/QALY 

Custo exame confirmatório (COL); Custo 

tratamento do CCR 

Ladabaum et al. (2016)/ 
EUA 

FIT anual 2015 
Econômica1  
(Cost-saving) 

100.000/QALY Frequência rastreamento (DNA Fecal) 



81 

 

 

 

Hasdeu et al. (2017)/ 
Argentina 

FIT anual 2015 1.257,82/AVG  
3 vezes o PIB per 
capita 

NI 

Murphy et al. (2017)/ 
Reino Unido 

FIT anual 2016 
Econômica1  
(Cost-saving) 

20.000/QALY 
Custo tratamento do CCR; Sensibilidade do 
teste (FIT) 

Jahn et al. (2019)/ Áustria FIT anual 2017 20.521,17/AVG 15.000/AVG 
Taxa de adesão; Sensibilidade do teste 
(PSOF); Taxa de desconto 

Phisalprapa et al. (2019)/ 
Tailândia 

FIT anual 2017 688,86/QALY 4.706/QALY Não houve alteração significativa 

Hassan et al. (2011)/ 
França 

FIT anual NI 72.625,59/AVG 50.000/AVG Taxa de adesão 

van Rossum et al. (2011)/ 
Holanda 

FIT anual NI 
Econômica1  
(Cost-saving) 

NI Taxa de desconto 

van Ballegooijen et al. 
(2003)/ EUA 

FIT anual  NI 15.640,41/AVG NI 
Taxa de adesão; Especificidade dos testes 
(frequência exame confirmatório - COL) 

Dinh et al. (2013)/ EUA 

FIT anual (a 

partir dos 50 
anos) + COL 
uma única vez 
aos 66 anos 

2010 
Econômica1  
(Cost-saving) 

NI Não houve alteração significativa 

Arrospide et al. (2018)/ 
País Basco 

FIT a cada 2 
anos 

2012 
Econômica1  
(Cost-saving) 

NI Não houve alteração significativa 

Ladabaum et al. (2013)/ 
EUA 

FIT: anual 2010 
Econômica1  
(Cost-saving) 

50.000/AVG 
Taxa de adesão; Sensibilidade do teste; 
Custo teste 

Knudsen et al. (2010)/ 
EUA 

FIT anual/ 

PSOFg anual/ 
SIG a cada 5 
anos/  PSOFg 
anual + SIG a 
cada 5 anos/FIT 

2007 
Econômica1  
(Cost-saving) 

NI Taxa de adesão; Custo teste 
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anual + SIG a 
cada 5 anos/ 
COL a cada 10 

anos 

O'Leary et al. (2004)/ 
Austrália 

SIG a cada 10 
anos 

2001 18.267,38/AVG NI Taxa de adesão; Custo teste 

Regge et al. (2009)/ EUA 
SIG a cada 10 
anos 

2007 
10768,40/AVG; 
15323,63/QALY 

100.000/AVG Sensibilidade do teste 

Khandker et al. (2000)/ 
EUA 

SIG a cada 5 
anos 

NI 19.403,15/AVG NI Taxa de adesão; Sensibilidade do teste 

Senore et al. (2018)/ Itália 
SIG aos 58 

anos 
NI 

Econômica1  

(Cost-saving) 
50.000/AVG Taxa de adesão; Sensibilidade teste (FIT) 

Sharp et al. (2012)/ 
Irlanda 

SIG uma única 
vez 

2008 845,75/QALY NI 
Taxa de desconto; Custo teste; Custo 
tratamento do CCR 

van der Meulen et al. 
(2018)/ Holanda 

TC a cada 3 
anos 

2012 20.118,13/QALY 20.000/QALY 
Taxa de adesão; Custo teste; Inclusão de 
achados extracolônicos 

Chauvin et al. (2012)/ 
França 

TC a cada 5 
anos 

2007 13.145,52/AVG NI 
Taxa de adesão; Taxa de desconto; 
Horizonte temporal 

RCEI: Razão de Custo-Efetividade Incremental; COL: Colonoscopia; TC: Tomografia Computadorizada; SIG: Retossigmoidoscopia; 

FIT: Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes por teste imunoquímico; PSOFg: Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes por teste guaiaco; 

QALY: ano de vida ajustado pela qualidade (do inglês, Quality-Adjusted Life Year); AVG: Ano de Vida Ganho; CCR: Câncer 

Colorretal; NI: Não Informado 

*RCEI apresentada em dólares internacionais, ou PPP ajustada pelo ano de referência 2020. 

1Econômica (do inglês, cost-saving) se refere a estratégia que além de ser mais efetiva e com menor valor, trouxe uma economia de 

custo.  
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6. DISCUSSÃO 

 

Cada vez mais as decisões em saúde são pautadas não só na eficácia e segurança das 

tecnologias, como também em sua efetividade e custos. Por isso, as AES ganham 

protagonismo nos processos de incorporação de novas tecnologias e na elaboração de 

políticas públicas nacionais, sendo inclusive, mandatórias em algumas agências de ATS. Esse 

racional está pautado na política baseada/informada pela evidência e na otimização do uso 

dos recursos em saúde.  

O CCR é altamente incidente e possui altas taxas de mortalidade. Sua história natural, em 

geral, tende a ser lenta e assintomática por muitos anos. Dessa maneira, se detectado no 

início, ou até se as lesões precursoras forem identificadas antes do desenvolvimento maligno, 

possibilitaria melhor prognóstico e resposta a intervenções precoces, além de reduzir sua 

incidência e consequente mortalidade na população (Siegel et al., 2017). 

Somando-se a essas características, observa-se, nos dados epidemiológicos, um aumento 

acentuado de sua incidência em idades mais avançadas. Dessa maneira, há uma janela de 

oportunidade para a detecção precoce nesse perfil. Por esse motivo, atualmente diversos 

países possuem programas de rastreamento do CCR para indivíduos assintomáticos acima de 

40 – 55 anos, majoritariamente países de alta renda (Bénard et al., 2018). 

Atualmente, há diversas estratégias disponíveis para o rastreamento, combinadas ou 

isoladas, que variam quanto à sensibilidade e acurácia; tipo de preparo; risco de eventos 
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adversos; custo; frequência; entre outros. Além disso, as estratégias também irão impactar 

diferentemente os serviços de saúde, pois há aquelas que precisam ser realizadas por médicos 

e necessitam do uso de um espaço físico específico, como é o caso da colonoscopia e 

tomografia computadorizada. 

Essa revisão sistemática identificou e avaliou de forma abrangente as características das 

AES completas sobre o rastreamento do CCR, incluindo a avaliação da qualidade do relato 

dos estudos.  

 

6.1. Características gerais 

 

Nesta pesquisa, foram encontradas 79 AES completas sobre o rastreamento do CCR em 

indivíduos assintomáticos com mais de 40 anos, entre 1991 – 2020. A primeira avaliação 

econômica completa sobre o rastreamento do CCR foi publicada em 1991 (Tsuji et al. 1991) 

para identificação das estratégias mais custo-efetivas no Japão. Nessa mesma década houve 

8 publicações semelhantes, com crescimento no volume de pesquisas publicadas nas décadas 

subsequentes. 

A maioria das AES encontradas foram conduzidas em países de alta renda, representando 

91% das publicações. 

Esses dados convergem com as informações sobre países que atualmente possuem 

políticas de rastreamento estabelecidas e suas características socioeconômicas. Os EUA 

foram pioneiros na implementação do rastreamento oportunístico do CCR na década de 60 e 
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o maior volume de artigos publicados foi sob a perspectiva americana. No Japão, em 1992, 

a PSOF por teste guaico foi adotada para rastreamento oportunístico do CCR e, em 2006, 

diretrizes nacionais foram estabelecidas que são atualizadas periodicamente (Goto et al., 

2015; Hamashima, 2018). Na Europa, há recomendação do Conselho da União Europeia para 

rastreamento da população de 50 – 74 anos através de PSOF desde 2003 (European Council, 

2003). A Austrália estabeleceu um programa de base populacional em 2006 após um estudo 

piloto conduzido nos anos anteriores. Já o Canadá, em 2008, também implementou um 

programa que hoje é bem estabelecido. Na América Latina, foram relatados apenas 

programas pilotos de rastreamento do CCR em alguns países como: Argentina, Brasil, Chile, 

Colômbia, Cuba, Equador, México, Porto Rico e Uruguai.  

Não foi encontrada nenhuma AES nessa temática no Brasil. Entretanto, há relatos de 

publicações advogando sobre a importância e promoção do rastreamento desde 2002 (Bin, 

2002). Em 2006, foi publicado relato de pesquisas sobre programas piloto de rastreamento 

através de FIT (Oliva Perez et al., 2008).  

Mais recentemente, um programa piloto de base populacional foi estabelecido 

abrangendo sete bairros da zona leste da cidade de São Paulo em parceria com a rede de 

Atenção Básica de Saúde. O teste através de FIT foi disponibilizado para população entre 50 

– 75 anos assintomática e sem risco conhecido para o CCR. Os resultados preliminares 

apontaram análise das amostras de 10.000 pessoas, com alta taxa de detecção de adenomas e 

adenocarcinomas nos indivíduos que testaram positivamente para a PSOF. Ressaltou-se o 

emprego do valor de corte da PSOF de 50 ng/ml a depender da capacidade de realização de 
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colonoscopias (Ribeiro et al., 2018). Ainda assim, não há programa de rastreamento de base 

populacional implementado nacionalmente. 

Os países de baixa e média renda possuem alta carga de doença e a alocação de recursos 

se torna ainda mais desafiadora (Wang et al., 2015). No entanto, observa-se um alto volume 

de publicações de avaliações econômicas provenientes de países de alta renda (Pitt et al., 

2016; Boehler et al., 2016). Esta revisão também encontrou essa tendência para publicações 

sobre o rastreamento do CCR, as quais se referem principalmente a países de alta renda, onde 

o rastreamento de base populacional está mais estabelecido. Embora as tendências e os 

achados desses estudos possam trazer informações relevantes, a condução de avaliações 

econômicas locais e contextualizadas, sob a ótica de cada país é essencial para auxiliar a 

tomada de decisão e desenvolvimento de políticas públicas. 

 

6.2. Faixa etária para o rastreamento 

 

A faixa etária para o rastreamento do CCR majoritariamente adotada pelas AES incluídas 

nesta pesquisa foi de 50 a 80 anos, seguida de 50 a 74 ou 75 anos, representando mais de 

60% das publicações. Esses resultados se assemelham aos achados de outra revisão 

sistemática sobre as principais diretrizes de rastreamento do CCR mundialmente, com 

predominância de recomendação entre 50 – 75 anos (Bénard et al., 2018). Contudo, existem 

dados recentes que contradizem essa idade de início de rastreamento e orientaram as 

atualizações das diretrizes posteriores a data da publicação de Bénard e cols. (2018), que 

serão detalhados a seguir. 
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6.2.1. Início do rastreamento 

 

De acordo com os achados desse trabalho, 72,1% adotaram 50 anos como idade ideal 

para início de rastreamento no cenário de base. Há dois estudos da década de 90 cuja idade 

inicial empregada foi de 40 anos no contexto do Japão (Tsuji et al., 1991; Shimbo et al., 

1994). Esse dado se relaciona com a política de rastreamento oportunística implementada em 

1992 no Japão, já englobando indivíduos ≥ 40 anos (Goto et al., 2015). 

Outros estudos cuja idade de rastreamento era menor que 50 anos voltaram a surgir a 

partir de 2016 (Sekiguchi et al., 2016; Goede et al., 2017; van der Meulen et al., 2018; Jahn 

et al., 2019).  

A adoção de políticas nacionais para o rastreamento do CCR impactou a epidemiologia 

desse tipo de câncer, com redução ou estabilização da incidência, mortalidade e morbidade 

nos últimos anos para indivíduos ≥ 50 anos.  Contudo, nos últimos anos, diversas pesquisas 

têm apontado um aumento na incidência do CCR na população ≤ 50 anos, principalmente 

em países de alta renda (Larsen et al., 2010; Bailey et al., 2015; Brenner et al., 2017; Siegel 

et al., 2018; Araghi et al., 2019; Feletto et al., 2019; Meester et al., 2018). É importante notar 

que o rastreamento de indivíduos ≥ 45 anos já era recomendado para afrodescendentes uma 

vez que a prevalência do CCR nessa faixa é comparativamente maior, bem como as taxas de 

incidência e mortalidade (Rex et al., 2017).  

Isso pode estar relacionado com maior prevalência e distribuição de fatores de risco 

(obesidade, ingestão de álcool, tabagismo, dieta rica em gorduras, dieta pobre em fibras, 



88 

 

 

 

sedentarismo) nas gerações mais novas, particularmente os nascidos próximos à década de 

90. Outros fatores como uso de antibióticos na infância, por alterar a microbiota intestinal, 

também podem estar associados com aumento do risco para CCR (Araghi et al., 2019) e 

associação de outras doenças como co-fatores, como é exemplo da diabetes mellitus tipo 2 

(Berster e Göke, 2008; Guraya, 2015).  

Adicionalmente, pesquisas apontaram que a cada seis pacientes com CCR de início 

precoce, um possuía predisposição genética para o desenvolvimento do CCR, corroborando 

as evidências da forte relação com o histórico familiar (Pearlman et al., 2017).  

Apesar dessa tendência, a incidência continua sendo maior em indivíduos com mais de 

50 anos. Como essa pesquisa incluiu AES com foco na comparação dos custos e efetividade 

das estratégias de rastreamento, aqueles estudos que utilizaram a mesmas estratégias e que 

compararam somente a faixa etária não foram incluídos. Ressalta-se, porém, que em três AES 

incluídas, a idade do início do rastreamento foi um parâmetro avaliado na análise de 

sensibilidade e relatada como um dos que mais impactou a RCEI (Shimbo et al., 1994; 

Sekiguchi et al., 2016; Arasson et al., 2017). 

Em pesquisa na literatura, estudos observacionais demonstraram que as estratégias para 

o rastreamento também foram efetivas em adultos ≤ 50 anos (Imperiale et al., 2002; Rundle 

et al., 2008; Chen et al., 2016; Smith et al., 2018). Com relação ao custo-efetividade, Azad 

et al. (2020) concluíram que o rastreamento de indivíduos ≥ 40 anos se mostrou custo-efetivo 

em comparação com a inclusão somente de pessoas ≥ 50 anos, com expressividade maior de 

ganho em QALYs e menor custo através da retossigmoidoscopia ou FIT. Similarmente, 
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outras AES, através de modelos de microssimulação, indicaram acréscimo no número de 

AVG, com otimização do rastreamento ao ampliar o seu início para indivíduos 

assintomáticos ≥ 45 anos (Knusden et al., 2016; Meester et al., 2018; Peterse et al., 2018). 

Apesar de resultados limitados sobre efetividade e segurança do rastreamento nesse 

perfil, em 2018, a ACS (do inglês, American Cancer Society) publicou a atualização da 

diretriz de rastreamento do CCR cuja principal modificação foi idade de início de 

rastreamento de 50 anos para 45 anos (Wolf et al., 2018). A Força-Tarefa de Serviços 

Preventivos dos EUA (do inglês, U.S. Preventive Services Task Force) também atualizou as 

evidências e recomendações em outubro de 2020, com ampliação do rastreamento para 

indivíduos entre 45 – 49 anos, grau B de recomendação (benefício moderado ou moderado a 

substancial) (Lin et al., 2020). 

Em 2017, a Austrália passou a incluir o rastreamento através de FIT a cada 2 anos para 

indivíduos assintomáticos a partir de 45 anos, desde que seja solicitado pelo paciente após 

ser informado quanto aos benefícios e riscos do teste (St John J et al., 2017).  

Destaca-se, então, a importância da avaliação local da idade ótima para início de 

rastreamento em AES futuras. Por fim, outras estratégias para identificação precoce como 

estratificação de pessoas com alto risco, campanhas de prevenção acerca dos fatores de risco 

conhecidos e educação populacional podem ser combinadas com o rastreamento para sua 

efetividade na população.  
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6.2.2. Fim do rastreamento 

 

A faixa de idade predominantemente adotada para término do rastreamento nas AES 

incluídas esteve entre 74 – 80 anos. Em geral, as diretrizes recomendam a avaliação 

individualizada para rastreamento entre 76 e 85 anos e não rastrear após 85 anos (Bénard et 

al., 2018). O grau de incerteza com relação aos benefícios do rastreamento em pessoas com 

mais de 75 anos está relacionado a diversos aspectos, que podem ser contextualizados dentro 

do rastreamento de baixo valor (do inglês, low-value screening). Este pode ser definido como 

qualquer tipo de estratégia de rastreamento que provavelmente não trará benefícios adicionais 

em termos de qualidade ou anos de vida. Os aspectos principais que permeiam esse racional 

para o CCR em indivíduos com resultados anteriores normais de colonoscopia são: (1) 

aumento do risco de eventos adversos e complicações associadas à colonoscopia em idades 

avançadas (ex.: perfuração, sangramento, complicações cardiovasculares/ pulmonares); (2) 

desconforto desnecessário do procedimento; (3) ansiedade gerada por resultados positivos 

em exames de PSOF (Day et al., 2011; Piper et al., 2018). 

Dessa maneira, para população acima de 75 anos, faz-se necessária uma abordagem 

individualizada e personalizada, com possibilidade de estratificação das características 

individuais (idade, expectativa de vida e risco de câncer), benefícios do rastreamento, 

avaliação do histórico familiar e preferências do paciente. Este último, principalmente, para 

aqueles entre 76 – 80 anos. 
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6.3. Tipos de modelos 

 

Os modelos matemáticos são ferramentas valiosas para suportar a tomada de decisão 

sobre políticas públicas em saúde. Através deles, é possível identificar as estratégias de 

rastreamento ideais para o contexto de cada país, considerando o balanço entre os 

desfechos/ganhos em saúde, o uso de recursos e o impacto da realização de exames. 

Entretanto, não se pode deixar de considerar que os modelos são alimentados por dados 

gerados em outras pesquisas as projeções irão depender também do nível de validade e 

confiabilidade destes dados. Por isso, as melhores evidências devem ser consideradas para 

sua construção, bem como o tipo de modelo utilizado, reconhecendo-se as vantagens e 

limitações de cada um. 

Essa pesquisa encontrou predominância de uso do modelo de Markov (68,4%) para 

representação da história natural do CCR e o custo-efetividade do rastreamento. Em segundo 

lugar, a microssimulação (17,9%). O aumento do uso de modelos de microssimulação a partir 

do ano 2000 pode ser resultado das iniciativas do Canadá e Estados Unidos cujos grupos 

colaboraram para sua validação e disseminação.  

Atualmente, esses dois tipos de modelos estão validados na literatura para representação 

da história natural da doença e o impacto do rastreamento (van Ballegooijen et al., 2011; 

Heisser et al., 2021). O CISNET (do inglês, Cancer Intervention and Surveillance Modeling 

Network) disponibiliza em sua página a descrição de três modelos de microssimulação 



92 

 

 

 

desenvolvidos independentemente por outros grupos para simular a história natural do CCR: 

https://cisnet.cancer.gov/resources/profiles.html  

Os modelos de Markov, como um tipo estático de modelo, geralmente usam 

probabilidades de transição anual e se concentram nas proporções da coorte. Uma implicação 

chave pode ser potencialmente superestimar ou subestimar a progressão da doença, 

impactando, portanto, os resultados de custo-efetividade. Em contraste, o modelo de 

microssimulação (tipo dinâmico) utiliza dados individuais e permite a incorporação de 

transições dependentes do tempo em probabilidades na progressão do CCR e uma maior 

flexibilidade para modelagem é possível. 

O grau de complexidade e as fontes de dados limitadas podem explicar a adoção mais 

recente dos modelos de microssimulação. Esses modelos são muito úteis no contexto do 

rastreamento do CCR, um câncer com história natural prolongada e heterogêneo, pois integra 

várias determinantes de saúde, estados e transições entre eles. Esses modelos também podem 

ser úteis para medir custos e efeitos em diferentes subgrupos de indivíduos com novos testes. 

Embora os modelos de microssimulação possam ser a melhor escolha para este tipo de 

avaliação, toda modelagem matemática tem como limitação inerente a simplificação da vida 

real. Independentemente da escolha do modelo, deve-se considerar todas suas limitações para 

melhor interpretação dos resultados por eles gerados. 

Em apenas 30% das AES o item 15 do roteiro CHEERS, que se refere à descrição 

adequada e os motivos que levaram a escolha do modelo em questão, foi relatado 

adequadamente. A revisão sistemática conduzida por Smith e cols. (2020) sobre a validade e 

https://cisnet.cancer.gov/resources/profiles.html
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utilidade dos modelos para o rastreamento do CCR, entre 2008 e 2019, também identificou 

predominância de uso do Modelo Markov (n = 31; 72%). Contudo, também identificaram 

que poucos artigos descreveram adequadamente a validação do modelo utilizado para esse 

propósito. Após contato com os pesquisadores responsáveis, identificaram que, na maioria 

dos casos, houve validação do modelo, porém não relatada no artigo.  

Destaca-se também uma importante lacuna no conhecimento sobre o impacto dos 

modelos na tomada de decisão baseada em evidências por gestores em saúde. Algumas 

hipóteses levantadas incluem a limitação de palavras para publicação das pesquisas nas 

revistas científicas, o foco da revista, ou até uma divergência entre a data de publicação e o 

momento da tomada de decisão (Smith et al. 2020). Nesse contexto, deve-se considerar a 

relevância do engajamento das partes interessadas e envolvidas na tomada de decisão em sua 

construção e validação para o sucesso da modelagem e, consequentemente, da evidência 

gerada, sua aplicabilidade e utilidade. 

Portanto, ressalta-se que, ao desenvolver um modelo matemático para avaliação do custo-

efetividade das estratégias de rastreamento do CCR (incluindo a comparação com o cenário 

de não rastreamento), independentemente do tipo de modelo, como é o exemplo do Brasil, 

esse engajamento é essencial uma vez que o objetivo final de uma modelagem é suportar a 

tomada de decisão e otimização da alocação de recursos.  

 

 

 



94 

 

 

 

6.4. Custo-efetividade das estratégias de rastreamento do CCR 

 

A diretriz da OMS sobre o rastreamento de base populacional afirma que ao estabelecer 

uma política pública deve-se considerar o balanço entre os custos e os benefícios de uma 

tecnologia. O limiar de custo-efetividade estabelecido pode ser considerado um ponto de 

corte a partir do qual se define se uma tecnologia é custo-efetiva ou não e, a partir desse 

racional, se deve ou não ser incorporada no sistema de saúde de determinado país. Há muita 

discussão mundialmente sobre o limiar de custo-efetividade ideal e qual o ponto de partida 

para esse cálculo.  

Em uma grande parcela das publicações (48%) o limiar de custo-efetividade não foi 

declarado, apesar dos autores concluírem pelo custo-efetividade do rastreamento. Além 

disso, em sete publicações a RCEI não foi declarada. 

Esse trabalho identificou que o rastreamento do CCR se mostrou custo-efetivo em todos 

os cenários modelados em comparação com o ‘não-rastreamento’, de acordo com os 

resultados e conclusões dos autores. Em 57% das publicações encontradas, a PSOF foi 

dominante em relação às outras estratégias, com predominância do FIT anual.  

Destaca-se, ainda, que em 18 AES (22,8%) as estratégias empregadas foram econômicas 

(do inglês, cost-saving), ou seja, demonstraram economia de dinheiro para o Terceiro 

Pagador, que pode se referir tanto ao Sistema Público de Saúde dos países quanto ao Sistema 

Privado de Saúde. Destas, nove se referiam ao FIT. Essa economia está pautada nas diversas 

evidências que demonstraram efetividade do rastreamento para detecção precoce do CCR 
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com otimização da resposta às intervenções; diminuição de sua incidência por detectar as 

lesões precursoras, mortalidade e, consequentemente, redução do uso de recursos em saúde 

em comparação com a história natural da doença (Shaukat et al., 2013; Levin et al., 2018; 

Schreuders et al., 2015; Gini et al., 2020). 

Quando o comparador adotado foi a PSOF por teste guaico (n = 5), o FIT foi dominante 

(n =2) (Berchi et al., 2004; Lejeune et al., 2014) e econômica (n = 1) (Murphy et al., 2017). 

Em duas publicações a tomografia computadorizada foi dominante (Lee et al., 2010; Chauvin 

et al., 2012). 

A sensibilidade e especificidade dos testes afetarão de maneira diferente a RCEI, pois 

haverá impacto direto na utilização de recursos como, por exemplo, o referenciamento ao 

teste confirmatório por colonoscopia.  

As principais diretrizes para o rastreamento em outros países recomendam mais de uma 

opção de teste para rastreamento (Schreuders et al., 2015). Nesse contexto, também se discute 

a importância de uma decisão compartilhada, entre o médico e paciente, sobre a melhor 

estratégia a ser seguida. Nota-se que o envolvimento do paciente na escolha pode promover 

melhor engajamento e adesão ao rastreamento, elevando as chances de sucesso do programa 

(Volk et al., 2016). 
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6.5. Análise de sensibilidade 

 

A análise de sensibilidade mostra quão sensível a RCEI (ou resultados obtidos) pode ser 

aos parâmetros que alimentam o modelo. Permite uma melhor interpretação dos resultados e 

identifica quais parâmetros ou pressupostos mais influenciam os resultados e conclusões. 

Nesta revisão sistemática, identificou-se que a adesão ao programa, custo do teste e 

sensibilidade e especificidade dos exames foram os parâmetros que mais impactaram a RCEI 

de acordo com avaliação conduzida pelos autores. Isso significa que a variação desses 

parâmetros pode tornar uma estratégia dominante ou dominada. 

A maior parte das AES incluídas considerou a taxa de adesão 100% no caso base 

avaliado. Pesquisas conduzidas em outros países mostraram que a adesão é uma das barreiras 

para o sucesso dos programas de rastreamento e, em cenários de menor adesão, as estratégias 

tendem a se tornar menos custo-efetivas.  

As barreiras para o rastreamento podem incluir: falta de conhecimento sobre o CCR e 

rastreamento, oferta do rastreamento, falta de recomendação médica para o rastreamento, 

falta de percepção quanto a importância do rastreamento ou gravidade do CCR, medo ou 

constrangimento de realizar os exames. Johnson Shen et al. (2020), inclusive, ressaltaram a 

importância de uma conversa aberta sobre o rastreamento na relação médico-paciente, 

antevendo potenciais barreiras quanto ao rastreamento para discussão durante a consulta. 

Foram observados impactos positivos na adesão através de conversas proativas nessa 

temática para superação das barreiras do rastreamento.  
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Ressalta-se, ainda, a importância de uma abordagem centralizada no paciente com a 

oferta de mais de uma modalidade de estratégia de rastreamento e decisão compartilhada, 

quando possível, pois também se mostrou efetiva para aumento da adesão. 

Outros recursos como métodos para convidar ou lembrar do rastreamento (cartas, e-

mails, telefonemas) e programas de conscientização quanto à importância do rastreamento 

têm sido empregados com sucesso em alguns locais. Em algumas AES, inclusive, os custos 

destes recursos foram contabilizados como custos administrativos para implementação do 

programa de rastreamento. 

Observou-se, também, que quanto menor a sensibilidade e/ou especificidade do teste, 

maior a RCEI, e menor a chance de a estratégia ser custo-efetiva.  

 

6.6. Avaliação da qualidade do relato 

 

A qualidade do relato das AES incluídas, em geral, melhorou com o passar dos anos. No 

entanto, ainda foram identificadas oportunidades de melhoria nos itens: horizonte temporal; 

taxa de desconto empregada e escolha do modelo. Entre estes, a escolha do horizonte 

temporal, validação do modelo adotado com justificativas adequadas são essenciais para 

melhor entendimento dos resultados obtidos, além da consequente confiabilidade nos dados 

gerados. 

O horizonte temporal por toda a vida foi predominantemente adotado, mas houve grande 

variação encontrada nas análises (10 – 80 anos), de acordo com cada cenário. Além disso, 
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em algumas publicações, foi sequer descrito. Esse parâmetro pode ser definido como o tempo 

pelo qual ambos custos e efeitos serão mensurados em uma análise de custo-efetividade. Por 

isso, a escolha do horizonte adequado está diretamente relacionada aos resultados obtidos, a 

fim de capturar todas as consequências já antevistas ou não (Sanders et al., 2016). 

No caso de uma intervenção para o rastreamento do CCR, o objetivo é avaliar, 

principalmente, o impacto na incidência, mortalidade, anos de vida ganho e qualidade de 

vida. Nesse contexto, os benefícios e danos relacionados à intervenção irão perdurar durante 

toda vida do indivíduo. Portanto, o ideal é que o horizonte temporal considerado seja por 

toda vida.  

Quando houver pressupostos para a modelagem durante todo esse período, deve-se 

caracterizar essas incertezas explicitamente e incluí-las na análise de sensibilidade para 

avaliação da extensão de seu impacto nos resultados.  

Houve baixa assertividade na descrição dos títulos e resumos. Isso dificulta a indexação 

adequada e posterior localização para realização de revisões sistemáticas, sínteses e 

pesquisas. Frequentemente, os títulos dos artigos não incluíram os termos para identificação 

da pesquisa como uma AES, ou não incluíram informações acerca das estratégias que 

estavam sendo avaliadas. Da mesma maneira, grande parte dos resumos não seguiu as 

recomendações da ISPOR com relação a todas as informações essenciais que devem ser 

adicionadas para boa compreensão do leitor. 

Outros dois itens importantes são as descrições adequadas das fontes de financiamento 

da pesquisa e conflitos de interesse dos autores. Esses itens não foram relatados em 21,5% e 
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32,9% das publicações, respectivamente. Contudo, em 2013, observou-se uma melhora 

expressiva no relato de ambos os itens e praticamente todas as AES incluídas relataram 

adequadamente, com exceção somente da fonte de financiamento por Hassan et al. (2015) e 

ausência da descrição de conflitos de interesse em três publicações (Espinola et al., 2016; 

Greuter et al., 2016; Hasdeu et al., 2017).  

Os itens com relatos mais assertivos foram: antecedentes e objetivos; perspectiva; 

comparadores; custos e desfechos incrementais; achados dos estudos, limitações e 

conhecimento atual; parâmetros do estudo e fonte de financiamento. Mesmo com alta 

pontuação, esses achados devem ser avaliados com cautela. As informações obtidas através 

do emprego do roteiro CHEERS indicam a qualidade do relato de cada item essencial em 

uma AES, mas não analisam criticamente se as informações incluídas foram as mais 

adequadas.  

Observa-se evolução histórica positiva quanto a qualidade do relato ao longo dos anos, 

desde 1991, inclusive a melhora expressiva dos itens de conflitos de interesse e fonte de 

financiamento. Essa melhora pode estar relacionada com a publicação das diretrizes de boas 

práticas de relato para AES, em 2013, pela ISPOR. Apesar de existir roteiros anteriores a esta 

publicação, não havia até então um consenso quanto a esses dois itens (Walker et al., 2012). 

A máxima pontuação anual média observada foi em 2020, reiterando a importância do relato 

para transparência, compreensão, confiabilidade nos dados gerados e consequente 

credibilidade da pesquisa. Ao desenhar uma AES, as boas práticas para redação do protocolo 

e relato da pesquisa são imprescindíveis. 
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6.7. Limitações 

 

Esse estudo avaliou sistematicamente as AES que compararam diferentes estratégias 

(exames/ testes e frequência) para o rastreamento do CCR em diferentes países e contextos 

mundialmente. Não foram incluídas AES que compararam o mesmo tipo de teste fornecido 

por marcas diferentes e com sensibilidade/ especificidade variadas. Houve estudos que 

incluíram diferentes marcas da mesma estratégia, além de outros testes e, apesar de terem 

sido incluídos nesta pesquisa, não foi realizada coleta de dados específica para diferentes 

marcas. 

Também não foram incluídas AES com comparação apenas das faixas etárias ideais com 

a mesma tecnologia. Adicionalmente, outros estudos de AES com diferentes estratégias para 

aumentar a efetividade do rastreamento de base populacional foram excluídos.   

Os dados aqui apresentados devem ser compreendidos com cautela, uma vez que 

representaram diferentes perspectivas, tipos de modelos empregados, horizonte temporal, 

estratégias, testes com sensibilidade e especificidade variadas, tipos de custos incluídos, além 

de outros parâmetros intrínsecos que alimentam os modelos. Essa heterogeneidade entre as 

publicações somada aos diferentes contextos de cada país dificultam a análise comparativa 

dos desfechos apresentados. 

Por fim, ressalta-se que, em algumas publicações, os limiares de custo-efetividade locais 

não foram relatados e, o custo-efetividade foi informado como conclusão dos autores. 
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O presente trabalho apresenta um avanço em relação às outras revisões publicadas pois 

não restringiu por estratégia de rastreamento, por tipo de modelo utilizado, por tipos de 

desfechos incluídos, por data ou idioma. Dessa forma, traz a luz informações relevantes que 

justificam a necessidade e poderão auxiliar no desenho de uma AES das estratégias de 

rastreamento do CCR no contexto brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

  



102 

 

 

 

8. CONCLUSÃO 

 

O CCR possui alta incidência e mortalidade mundialmente, sendo o terceiro tipo mais 

incidente na população geral e segundo no ranking de mortes por câncer. A importância do 

rastreamento do CCR vem ganhando força, representada pelo aumento do volume de 

avalições econômicas do CCR de diferentes estratégias, em diversos países mundialmente. 

Só na última década houve 50% de aumento no número de publicações sobre o tema e isso 

converge para o número de países que atualmente possuem programas de rastreamento do 

CCR de base populacional em todo mundo. 

Os resultados aqui apresentados indicam que o rastreamento do CCR, além de custo-

efetivo, foi econômico em vários cenários avaliados, em diferentes países, quando 

comparados ao não rastreamento. No entanto, a grande maioria dos estudos foi realizada em 

países de alta renda. 

O número de mortes por CCR é crescente no Brasil e inúmeras evidências reiteram o 

impacto positivo de um programa de rastreamento na saúde pública, com redução na taxa de 

mortalidade e incidência em outros países. Apesar de todas evidências e pesquisas crescentes, 

no Brasil, ainda não há política nacional estabelecida para o rastreamento de base 

populacional do CCR.  

Novas pesquisas e experiências internacionais de cada país são publicadas 

periodicamente, com relatos de ajustes nos programas já implementados em outros locais, 

como a faixa etária ideal para o rastreamento e estratégias para melhora da adesão.  
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Apesar dos resultados obtidos nessa pesquisa, ressalta-se a importância de elaboração de 

AES no contexto de cada país para tomada de decisão e implementação de programas de 

rastreamento. Estudos em países em desenvolvimento, como o Brasil, são necessários para 

avaliação do custo-efetividade do rastreamento do CCR, bem como o tipo de estratégia ideal 

nesse contexto específico.  

Por fim, sugere-se que haja envolvimento de todas as partes que estarão envolvidas na 

tomada de decisão e implementação de uma política pública para o rastreamento do CCR, na 

construção e validação do modelo.  
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ANEXO A 

 

Filtros para identificação de avaliações econômicas testados previamente na base 

MEDLINE via Pubmed para avaliar a sensibilidade. 

Data da busca: Dezembro/2018 

Filtros Estratégia de busca Nº de 

registros 

Uso de vocabulário 

indexado no  

(((((((("Models, Economic"[Mesh] OR "Cost-Benefit 

Analysis"[Mesh] OR "Economics, 

Pharmaceutical"[Mesh] OR "Economics, 

Nursing"[Mesh] OR "Economics, Hospital"[Mesh] OR 

"Cost of Illness"[Mesh])) OR 

pharmacoeconomic*[title/abstract]) OR cost 

effectiveness[title/abstract]) OR cost 

benefit[title/abstract]) OR cost utility[title/abstract]) 

OR cost minimization[title/abstract]) OR health 

econom*[title/abstract]) OR cost effectiveness)))) 

177.280 

NHS EED 

(tradução por Neyt 

e Chalon, 2013) 

((((((((((((((((((‘‘Economics’’[Mesh:NoExp]) OR 

(‘‘Costs and Cost Analysis’’[Mesh])) OR ‘‘Economics, 

Dental’’[Mesh:NoExp]) OR ‘‘Economics, 

Hospital’’[Mesh]) OR ‘‘Economics, 

Medical’’[Mesh:NoExp]) OR ‘‘Economics, 

Nursing’’[Mesh]) OR ‘‘Economics, 

Pharmaceutical’’[Mesh]) OR 

(economic*[Title/Abstract] or cost[Title/ Abstract] or 

costs[Title/Abstract] or costly[Title/Abstract] or 

costing[Title/ Abstract] or price[Title/Abstract] or 

prices[Title/Abstract] or pricing[Title/ Abstract] or 

pharmacoeconomic*[Title/Abstract])) OR 

(expenditure*[Title/Abstract] not 

energy[Title/Abstract])) OR value for 

money[Title/Abstract]) OR budget*[Title/Abstract])) 

NOT ((((energy cost[Title/Abstract] OR oxygen 

1.051.694 
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cost[Title/Abstract])) OR metabolic 

cost[Title/Abstract]) OR (energy 

expenditure[Title/Abstract] OR oxygen 

expenditure[Title/Abstract])))) NOT 

(((letter[Publication Type]) OR editorial[Publication 

Type]) OR historical article[Publication Type]))) NOT 

((animals[mesh:noexp]) NOT ((animals[mesh:noexp]) 

AND humans[mesh])))) 

CADTH Economics[Mesh:NoExp] OR "Costs and Cost 

Analysis"[mh] OR Economics, Nursing[mh] OR 

Economics, Medical[mh] OR Economics, 

Pharmaceutical[mh] OR Economics, Hospital[mh] OR 

Economics, Dental[mh] OR "Fees and Charges"[mh] 

OR Budgets[mh] OR budget*[tiab] OR 

economic*[tiab] OR cost[tiab] OR costs[tiab] OR 

costly[tiab] OR costing[tiab] OR price[tiab] OR 

prices[tiab] OR pricing[tiab] OR 

pharmacoeconomic*[tiab] OR pharmaco-

economic*[tiab] OR expenditure[tiab] OR 

expenditures[tiab] OR expense[tiab] OR expenses[tiab] 

OR financial[tiab] OR finance[tiab] OR finances[tiab] 

OR financed[tiab] OR value for money[tiab] OR 

monetary value*[tiab] OR models, economic[mh] OR 

economic model*[tiab] OR markov chains[mh] OR 

markov[tiab] OR monte carlo method[mh] OR monte 

carlo[tiab] OR Decision Theory[mh] OR decision 

tree*[tiab] OR decision analy*[tiab] OR decision 

model*[tiab] 

1.241.641 
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ANEXO B  

 

Estratégia de busca empregada para cada base de dados para revisão sistemática de 

avaliações econômicas de rastreamento do câncer colorretal.  

Data da busca: Dezembro/2020 

Base de dados Estratégia de busca 

MEDLINE 

(via PubMed) 

(((((((((((((((((((("Colorectal Neoplasms"[Mesh]) OR "Intestinal 

Neoplasms"[Mesh]) OR "Cecal Neoplasms"[Mesh]) OR "Rectal 

Neoplasms"[Mesh]) OR large intestine cancer) OR large intestine 

tumor*) OR colonic neoplasm) OR colonic polyp*) OR colon adenoma) 

OR colorectal adenoma) OR colon polyp) OR adenomatous polyp) OR 

"Adenocarcinoma"[Mesh]) OR Colorectal tumor*[tiab]) OR colorectal 

tumour*[tiab]) OR bowel cancer)) OR ((((((((((((((((((((colorect*[tiab]) 

OR colo rect*[tiab]) OR colon[tiab]) OR colonic[tiab]) OR rectal*[tiab]) 

OR rectum[tiab]) OR sigmoid*[tiab]) OR rectosigmoi*[tiab]) OR 

anal[tiab]) OR anus[tiab]) OR cecum[tiab]) OR cecal[tiab]) OR 

caecum[tiab]) OR caecal[tiab]) OR bowel*[tiab]) OR large 

intestin*[tiab]) OR lower intestin*[tiab]) OR intestin*[tiab])) AND 

(((((((((((("Neoplasms"[Mesh]) OR adenocarcinoma[tiab]) OR 

carcinoma[tiab]) OR mass[tiab]) OR polyp[tiab]) OR lesion*[tiab]) OR 

sarcoma*[tiab]) OR tumour[tiab]) OR tumor[tiab]) OR malignan*[tiab]) 

OR neoplas*[tiab]) OR cancer*[tiab])))) AND ((((((("Mass 

Screening"[Mesh]) OR "Early Detection of Cancer"[Mesh]) OR 

"Diagnostic Screening Programs"[Mesh]) OR early detection[tiab]) OR 

Early diagnosis[tiab]) OR screening*[tiab]) OR screening)) AND 

((Economics[Mesh:NoExp] OR "Costs and Cost Analysis"[mh] OR 

Economics, Nursing[mh] OR Economics, Medical[mh] OR Economics, 

Pharmaceutical[mh] OR Economics, Hospital[mh] OR Economics, 

Dental[mh] OR "Fees and Charges"[mh] OR Budgets[mh] OR 

budget*[tiab] OR economic*[tiab] OR cost[tiab] OR costs[tiab] OR 

costly[tiab] OR costing[tiab] OR price[tiab] OR prices[tiab] OR 

pricing[tiab] OR pharmacoeconomic*[tiab] OR pharmaco-

economic*[tiab] OR expenditure[tiab] OR expenditures[tiab] OR 

expense[tiab] OR expenses[tiab] OR financial[tiab] OR finance[tiab] 
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OR finances[tiab] OR financed[tiab] OR value for money[tiab] OR 

monetary value*[tiab] OR models, economic[mh] OR economic 

model*[tiab] OR markov chains[mh] OR markov[tiab] OR monte carlo 

method[mh] OR monte carlo[tiab] OR Decision Theory[mh] OR 

decision tree*[tiab] OR decision analy*[tiab] OR decision 

model*[tiab])) 

EMBASE 

(('colorectal tumor'/exp OR 'intestine tumor'/exp OR 'cecum tumor'/exp 

OR 'rectum tumor'/exp OR 'large intestine cancer' OR 'large intestine 

tumor' OR 'colonic neoplasm' OR 'colonic poly$' OR 'colon adenoma' 

OR 'colorectal adenoma' OR 'colon polyp$' OR 'adenomatous polyp$' 

OR 'adenocarcinoma'/exp OR 'colorectal tumor':ab,ti OR 'colorectal 

tumour':ab,ti OR 'bowel cancer') OR (('colorectal':ab,ti OR 

'colorectal':ab,ti OR 'colon':ab,ti OR 'colonic':ab,ti OR 'rectal':ab,ti OR 

'rectum':ab,ti OR 'sigmoid$':ab,ti OR 'rectosigmoi$':ab,ti OR 'anal':ab,ti 

OR 'anus':ab,ti OR 'cecum':ab,ti OR 'cecal':ab,ti OR 'caecum':ab,ti OR 

'caecal':ab,ti OR 'bowel':ab,ti OR 'large intestin$':ab,ti OR 'lower 

intestin$':ab,ti OR 'intestin$':ab,ti) AND ('neoplasm'/exp OR 

'adenocarcinoma':ab,ti OR 'carcinoma':ab,ti OR 'mass':ab,ti OR 

'polyp':ab,ti OR 'lesion':ab,ti OR 'sarcoma':ab,ti OR 'tumor':ab,ti OR 

'tumour':ab,ti OR 'malignan$':ab,ti OR 'neoplas$':ab,ti OR 

'cancer':ab,ti))) AND ('screening'/exp OR 'mass screening'/exp OR 

'cancer screening'/exp OR 'early cancer diagnosis'/exp OR 'diagnostic 

screening programs' OR 'early diagnosis':ab,ti OR 'early detection':ab,ti 

OR 'screening':ab,ti) AND ('cost of illness'/exp OR 'cost effectiveness 

analysis'/exp OR 'nursing economics'/exp OR 'health economics'/exp 

OR 'pharmacoeconomics'/exp OR 'cost benefit analysis'/exp OR 

'fee'/exp OR 'budget'/exp OR 'budget$':ab,ti OR 'economic$':ab,ti OR 

'cost':ab,ti OR 'costs':ab,ti OR 'costly':ab,ti OR 'costing':ab,ti OR 

'price':ab,ti OR 'prices':ab,ti OR 'pricing':ab,ti OR 

'pharmacoeconomic$':ab,ti OR 'pharmaco-economic$':ab,ti OR 

'expenditure':ab,ti OR 'expenditures':ab,ti OR 'expense':ab,ti OR 

'expenses':ab,ti OR 'financial':ab,ti OR 'finance':ab,ti OR 'finances':ab,ti 

OR 'financed':ab,ti OR 'value for money':ab,ti OR 'monetary 

value$':ab,ti OR 'economic model$':ab,ti OR 'markov':ab,ti OR 'monte 

carlo':ab,ti OR 'decision tree$':ab,ti OR 'decision model$':ab,ti OR 

'economic model'/exp OR 'markov chain'/exp OR 'monte carlo 

method'/exp OR 'decision theory'/exp OR 'cost':ab,ti OR 'cost 

effectiveness':ab,ti OR 'cost-effective$':ab,ti OR 'economic model':ab,ti 

OR 'economic modeling':ab,ti OR 'economic model$':ab,ti) 
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Centre of 

Review and 

Dissemination 

(CRD) 

1 MeSH DESCRIPTOR Colorectal Neoplasms EXPLODE ALL 

TREES IN DARE,NHSEED,HTA 

2 MeSH DESCRIPTOR Colorectal Neoplasms, Hereditary 

Nonpolyposis EXPLODE ALL TREES 

3 MeSH DESCRIPTOR Intestinal Neoplasms EXPLODE ALL 

TREES 

4 (colorectal neoplasm) 

5 (colorectal cancer) 

6 (bowel cancer) 

7 ("bowel cancer") 

8 (intestinal cancer) 

9 (colorectal tumor) 

10 (colorectal tumour) 

11 MeSH DESCRIPTOR Cecal Neoplasms EXPLODE ALL 

TREES 

12 MeSH DESCRIPTOR Rectal Neoplasms EXPLODE ALL 

TREES 

13 ("large intestine cancer") 

14 ("large intestine tumor") 

15 ("colonic neoplasmr") 

16 ("colonic neoplasm") 

17 ("colonic polyp") 

18 ("colonic tumor") 

19 ("colon adenoma") 

20 ("colon poly") 

21 ("colon polyp") 

22 ("colorectal adenoma") 

23 #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #8 OR #9 OR #10 OR 

#11 OR #12 OR #16 OR #17 OR #21 OR #22 

24 (colorect*) 

25 (colon) 

26 (colonic) 

27 (rectal) 

28 (rectum) 

29 (sigmoid*) 

30 (rectosigmoi*) 

31 (anal) 

32 (anus) 

33 (cecum) 

34 (cecal) 

35 (caecum) 

36 (caecal) 

37 (bowel) 

38 ("large intestin") 
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39 ("lower intestin") 

40 (intestin*) 

41 #24 OR #25 OR #26 OR #27 OR #28 OR #29 OR #30 OR #31 

OR #32 OR #33 OR #34 OR #35 OR #36 OR #37 OR #38 OR #39 OR 

#40 

42 MeSH DESCRIPTOR Neoplasms EXPLODE ALL TREES 

43 (adenocarcinoma) 

44 (carcinoma) 

45 (mass) 

46 (polyp) 

47 (lesion*) 

48 (sarcoma*) 

49 (tumor) 

50 (tumour) 

51 (malignan*) 

52 (neoplas*) 

53 (cancer*) 

54 #42 OR #43 OR #44 OR #45 OR #46 OR #47 OR #48 OR #49 

OR #50 OR #51 OR #52 OR #53 

55 #41 AND #54 

56 #23 OR #55 

57 MeSH DESCRIPTOR Early Detection of Cancer EXPLODE 

ALL TREES 

58 MeSH DESCRIPTOR Mass Screening EXPLODE ALL TREES 

59 (mass screening) 

60 (early detection) 

61 (early diagnosis) 

62 (screening*) 

63 (screening) 

64 ("diagnostic screening programs") 

65 ("diagnostic screening program") 

66 #57 OR #58 OR #59 OR #60 OR #61 OR #62 OR #63 OR #64 

67 #56 AND #66 

68 ((screening)) and ((Systematic review:ZDT and 

Bibliographic:ZPS) OR (Systematic review:ZDT and Abstract:ZPS) OR 

(Cochrane review:ZDT) OR (Cochrane related review record:ZDT) OR 

(Economic evaluation:ZDT and Bibliographic:ZPS) OR (Economic 

evaluation:ZDT and Abstract:ZPS) OR Project record:ZDT OR Full 

publication record:ZDT) IN DARE, NHSEED, HTA 

69 MeSH DESCRIPTOR Colorectal Neoplasms EXPLODE ALL 

TREES IN DARE,NHSEED,HTA 

70 MeSH DESCRIPTOR Colorectal Neoplasms, Hereditary 

Nonpolyposis EXPLODE ALL TREES 
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71 MeSH DESCRIPTOR Intestinal Neoplasms EXPLODE ALL 

TREES 

72 (colorectal neoplasm) 

73 (colorectal cancer) 

74 (bowel cancer) 

75 ("bowel cancer") 

76 (intestinal cancer) 

77 (colorectal tumor) 

78 (colorectal tumour) 

79 MeSH DESCRIPTOR Cecal Neoplasms EXPLODE ALL 

TREES 

80 MeSH DESCRIPTOR Rectal Neoplasms EXPLODE ALL 

TREES 

81 ("large intestine cancer") 

82 ("large intestine tumor") 

83 ("colonic neoplasmr") 

84 ("colonic neoplasm") 

85 ("colonic polyp") 

86 ("colonic tumor") 

87 ("colon adenoma") 

88 ("colon poly") 

89 ("colon polyp") 

90 ("colorectal adenoma") 

91 #69 OR #70 OR #71 OR #72 OR #73 OR #74 OR #76 OR #77 

OR #78 OR #79 OR #80 OR #84 OR #85 OR #89 OR #22 

92 (colorect*) 

93 (colon) 

94 (colonic) 

95 (rectal) 

96 (rectum) 

97 (sigmoid*) 

98 (rectosigmoi*) 

99 (anal) 

100 (anus) 

101 (cecum) 

102 (cecal) 

103 (caecum) 

104 (caecal) 

105 (bowel) 

106 ("large intestin") 

107 ("lower intestin") 

108 (intestin*) 
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109 #92 OR #93 OR #94 OR #95 OR #96 OR #97 OR #98 OR #99 

OR #100 OR #101 OR #102 OR #103 OR #104 OR #105 OR #106 OR 

#107 OR #40 

110 MeSH DESCRIPTOR Neoplasms EXPLODE ALL TREES 

111 (adenocarcinoma) 

112 (carcinoma) 

113 (mass) 

114 (polyp) 

115 (lesion*) 

116 (sarcoma*) 

117 (tumor) 

118 (tumour) 

119 (malignan*) 

120 (neoplas*) 

121 (cancer*) 

122 #110 OR #111 OR #112 OR #113 OR #114 OR #115 OR #116 

OR #117 OR #118 OR #119 OR #120 OR #53 

123 #109 AND #54 

124 #91 OR #55 

125 MeSH DESCRIPTOR Early Detection of Cancer EXPLODE 

ALL TREES 

126 MeSH DESCRIPTOR Mass Screening EXPLODE ALL TREES 

127 (mass screening) 

128 (early detection) 

129 (early diagnosis) 

130 (screening*) 

131 (screening) 

132 ("diagnostic screening programs") 

133 ("diagnostic screening program") 

134 #125 OR #126 OR #127 OR #128 OR #129 OR #130 OR #131 

OR #64 

135 #124 AND #66 

Web of Science 

TS=("Costs and Cost Analysis" OR "cost effectiveness" OR cost OR 

cost* OR "cost-effectiveness" OR "cost-benefit" OR "cost benefit" OR 

economic OR econom* OR "economic model" OR markov OR "Cost-

Benefit Analysis" OR "Análisis Costo-Beneficio" OR "Análise Custo-

Benefício" OR "Costs and Cost Analysis" OR "Costos y Análisis de 

Costo" OR "Custos e Análise de Custo" OR economic OR cost OR custo 

OR "modelo econômico" OR modelagem OR modelling OR 

pharmacoeconomics OR farmacoeconomia OR "health technology 

assessment" OR "budget" OR "fee" OR "value of money" OR 

expenditure OR expense OR costs OR cost OR "monetary value" OR 

markov OR "monte carlo") AND TS=(Colorectal Neoplasms OR 

"Neoplasms, Colorectal" OR "Colorectal Neoplasm" OR "Neoplasm, 
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Colorectal" OR "Colorectal Tumors" OR "Colorectal Tumor" OR 

"Tumor, Colorectal" OR "Tumors, Colorectal" OR "Colorectal 

Carcinoma" OR "Carcinoma, Colorectal" OR "Carcinomas, Colorectal" 

OR "Colorectal Carcinomas" OR "Colorectal Cancer" OR "Cancer, 

Colorectal" OR "Cancers, Colorectal" OR "Colorectal Cancers" OR 

"Intestinal Neoplasms" OR "Intestinal Neoplasm" OR "Neoplasm, 

Intestinal" OR "Neoplasms, Intestinal" OR "Intestines Neoplasms" OR 

"Intestines Neoplasm" OR "Neoplasm, Intestines" OR "Neoplasms, 

Intestines" OR "Cancer of Intestines" OR "Intestines Cancers" OR 

"Cancer of the Intestines" OR "Intestines Cancer" "Cancer, Intestines" 

OR "Cancers, Intestines" OR "Intestinal Cancer" "Cancer, Intestinal" 

OR "Cancers, Intestinal" OR "Intestinal Cancers" OR "bowel cancer" 

OR "cancer colorretal" OR "cancer colorrectal" OR adenocarcinoma) 

AND TS=("Early Detection of Cancer"OR "Cancer Early Detection" 

OR "Cancer Screening" OR "Screening, Cancer" OR "Cancer Screening 

Tests" OR "Cancer Screening Test" OR "Screening Test, Cancer" OR 

"Screening Tests, Cancer" OR "Test, Cancer Screening" OR "Tests, 

Cancer Screening" OR "Early Diagnosis of Cancer" OR "Cancer Early 

Diagnosis" OR "Mass Screening" OR "Mass Screenings" OR 

"Screening, Mass" OR "Screenings, Mass" OR "Screening" OR 

"Screenings" OR "Programas de Rastreamento" OR "detecção precoce" 

OR "Detección Precóz del Cáncer" OR "tamizaje Masivo") 

SCOPUS 

( "Costs and Cost Analysis"  OR  "cost effectiveness"  OR  cost  OR  

cost*  OR  "cost-effectiveness"  OR  "cost-benefit"  OR  "cost benefit"  

OR  economic  OR  econom*  OR  "economic model"  OR  markov  OR  

"Cost-Benefit Analysis"  OR  "Análisis Costo-Beneficio"  OR  "Análise 

Custo-Benefício"  OR  "Costs and Cost Analysis"  OR  "Costos y 

Análisis de Costo"  OR  "Custos e Análise de Custo"  OR  economic  OR  

cost  OR  custo  OR  "modelo econômico"  OR  modelagem  OR  

modelling  OR  pharmacoeconomics  OR  farmacoeconomia  OR  "health 

technology assessment"  OR  "budget"  OR  "fee"  OR  "value of money"  

OR  expenditure  OR  expense  OR  costs  OR  cost  OR  "monetary 

value"  OR  markov  OR  "monte carlo" )  AND  ( colorectal  AND  

neoplasms  OR  "Neoplasms, Colorectal"  OR  "Colorectal Neoplasm"  

OR  "Neoplasm, Colorectal"  OR  "Colorectal Tumors"  OR  "Colorectal 

Tumor"  OR  "Tumor, Colorectal"  OR  "Tumors, Colorectal"  OR  

"Colorectal Carcinoma"  OR  "Carcinoma, Colorectal"  OR  

"Carcinomas, Colorectal"  OR  "Colorectal Carcinomas"  OR  

"Colorectal Cancer"  OR  "Cancer, Colorectal"  OR  "Cancers, 

Colorectal"  OR  "Colorectal Cancers"  OR  "Intestinal Neoplasms"  OR  

"Intestinal Neoplasm"  OR  "Neoplasm, Intestinal"  OR  "Neoplasms, 

Intestinal"  OR  "Intestines Neoplasms"  OR  "Intestines Neoplasm"  OR  

"Neoplasm, Intestines"  OR  "Neoplasms, Intestines"  OR  "Cancer of 

Intestines"  OR  "Intestines Cancers"  OR  "Cancer of the Intestines"  OR  
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"Intestines Cancer"  "Cancer, Intestines"  OR  "Cancers, Intestines"  OR  

"Intestinal Cancer"  "Cancer, Intestinal"  OR  "Cancers, Intestinal"  OR  

"Intestinal Cancers"  OR  "bowel cancer"  OR  "cancer colorretal"  OR  

"cancer colorrectal"  OR  adenocarcinoma )  AND  ( "Early Detection of 

Cancer"  OR  "Cancer Early Detection"  OR  "Cancer Screening"  OR  

"Screening, Cancer"  OR  "Cancer Screening Tests"  OR  "Cancer 

Screening Test"  OR  "Screening Test, Cancer"  OR  "Screening Tests, 

Cancer"  OR  "Test, Cancer Screening"  OR  "Tests, Cancer Screening"  

OR  "Early Diagnosis of Cancer"  OR  "Cancer Early Diagnosis"  OR  

"Mass Screening"  OR  "Mass Screenings"  OR  "Screening, Mass"  OR  

"Screenings, Mass"  OR  "Screening"  OR  "Screenings"  OR  

"Programas de Rastreamento"  OR  "detecção precoce"  OR  "Detección 

Precóz del Cáncer"  OR  "tamizaje Masivo" ) 

Scientific 

Electronic 

Library Online 

(SciELO) 

((((colorectal cancer) OR (cancer colorretal) OR (cancer colorrectal) OR 

adenocarcinoma)) AND ((programas de rastreamento) OR screening OR 

(early detection) OR (detecção precoce) OR (detección precóz del 

cáncer) OR (tamizaje masivo) )) AND (((cost-benefit analysis) OR 

(análisis costo-beneficio) OR (análise custo-benefício) OR (costs AND 

cost analysis) OR (costos y análisis de costo) OR (custos e análise de 

custo) OR economic OR cost OR custo)) 

Portal 

Regional da 

BVS 

((colorectal cancer) OR (câncer colorretal) OR (cáncer colorrectal) OR 

adenocarcinoma OR pólipo OR polyp OR colon OR reto OR rectum OR 

rectal OR (neoplasia colorretal) OR (colorectal tumor) OR colorectal) 

AND (Programas de Rastreamento) OR screening OR rastreamento OR 

(early detection) OR (detecção precoce) OR (Detección Precóz del 

Cáncer) OR (Tamizaje Masivo) AND ((Cost-Benefit Analysis) OR 

(Análisis Costo-Beneficio) OR (Análise Custo-Benefício) OR (Costs 

and Cost Analysis) OR (Costos y Análisis de Costo) OR (Custos e 

Análise de Custo) OR economic OR cost OR (monte carlo) OR custo 

OR budget OR modelo OR modelling OR markov OR modelagem OR 

farmacoeconomia OR farmacoeconomico OR pharmacoeconomic OR 

economics OR fee OR (value of money)) 
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ANEXO C 

 

Formulário de extração de dados que foi utilizado para coleta sistemática das 

informações contidas nos estudos selecionados. 

Filiação do primeiro autor 

Ano de publicação 

Tipo de estudo 

Local 

População para rastreamento (faixa etária) 

Estratégia de rastreamento (testes) 

Perspectiva 

Tipo de modelo 

Horizonte temporal 

Taxa de aderência 

Taxa de desconto 

Moeda/ Ano de referência 

Tipo de desfechos 

Tipo de custos incluídos 

Medida sumária (RCEI) 

Willingness to pay 

Conclusão custo-efetividade 

Parâmetros variados na análise de sensibilidade que mais 

impactaram a RCEI 

 

 

  



115 

 

 

 

ANEXO D 

 

Roteiro CHEERS: itens para incluir ao relatar avaliações econômicas de intervenções da 

saúde 

Seção/item Item nº Recomendação 

Título e resumo 

Título 1 

Identificar o estudo como uma avaliação econômica, ou usar termos 

mais específicos, tais como "análise de custo-efetividade", e 

descrever as intervenções sob comparação. 

Resumo 2 

Fornecer um sumário estruturado dos objetivos, perspectiva, 
contexto, métodos (incluindo o desenho do estudo e os insumos), 

resultados (incluindo o caso-base e as análises de incerteza) e 

conclusões. 

Introdução 

Antecedentes e objetivos 3 
Fornecer um relato explícito do contexto mais amplo do estudo. 
Apresentar a pergunta do estudo e sua relevância para a política de 

saúde ou decisões práticas. 

Métodos     

População-alvo e 

subgrupos 
4 

Descrever as características da população do caso-base e dos 

subgrupos analisados, incluindo o porquê de os subgrupos terem 
sido escolhidos.  

Contexto e localização 5 
Determinar os aspectos relevantes do(s) sistema(s) no(s) qual(is) 

a(s) decisão(ões) precisa(m) ser feita(s) 

Perspectiva do estudo 6 
Descrever a perspectiva do estudo e relacioná-la aos custos a serem 

avaliados. 

Comparadores 7 
Descrever as intervenções ou estratégias sob comparação e relatar 

por que elas foram escolhidas. 

Horizonte temporal 8 

Relatar o(s) horizonte(s) temporal(is) pelo(s) qual(is) os custos e 

consequências estão sendo avaliados e dizer por que ele(s) é (são) 

apropriado(s). 

Taxa de desconto 9 
Relatar a escolha da(s) taxa(s) de desconto usada(s) para custos e 

desfechos e dizer por que ela(s) é (são) apropriada(s). 

Escolha do desfecho de 

saúde 
10 

Descrever quais desfechos foram usados como a(s) medida(s) de 
benefício na avaliação e sua relevância para o tipo de análise 

conduzida. 

Mensuração da 

efetividade 
11a 

Estimativas baseadas em estudo único: Descrever de maneira 

completa as características do desenho do estudo único de 
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efetividade e por que o estudo único foi uma fonte suficiente de 

dado clínico de efetividade. 

11b 
Estimativas baseadas em síntese: Descrever de forma completa os 
métodos usados para identificação dos estudos incluídos e para 

síntese dos dados clínicos de efetividade. 

Mensuração e valoração 
dos resultados baseados 

em preferências 

12 
Se aplicável, descrever as abordagens usadas para extrair 

preferências para resultados. 

Estimando recursos e 

custos 

13a 

Avaliação econômica baseada em estudo único: Descrever as 

abordagens usadas para estimar o uso de recursos associados com as 

intervenções alternativas. Descrever os métodos de pesquisa 

primários ou secundários para valorar cada item dos recursos em 
termos de suas unidades de custo. Descrever qualquer ajuste feito 

para aproximar dos custos de oportunidade 

13b 

Avaliação econômica baseada em modelo: Descrever as abordagens 

e fontes de dados usadas para estimar o uso de recursos associados 

com os estados de saúde do modelo. Descrever os métodos de 
pesquisa primários ou secundários para valorar cada item dos 

recursos em termos de suas unidades de custo. Descrever qualquer 

ajuste feito para aproximar dos custos de oportunidade. 

Moeda, data dos preços e 

conversão 
14 

Relatar as datas das quantidades dos recursos estimados e das 

unidades de custos. Descrever os métodos para ajustar as 

estimativas das unidades de custos ao ano dos custos reportados, se 
necessário. Descrever os métodos para converter custos a uma 

moeda comum base e a taxa de câmbio. 

Escolha do modelo 15 

Descrever – e dar razões para – o tipo específico de modelo 

analítico de decisão usado. Fornecer uma figura para mostrar que a 

estrutura do modelo é fortemente recomendada.  

Pressupostos 16 
Descrever todos os pressupostos estruturais ou outros pressupostos 

que serviram de base para o modelo analítico de decisão 

Métodos analíticos 17 

Descrever todos os métodos analíticos que dão suporte à avaliação. 
Isto pode incluir métodos para lidar com dados assimétricos, 

faltantes ou censurados; métodos de extrapolação; métodos para 

dados agregados; abordagens para validação ou para se fazer ajustes 

(por exemplo, correções de meio ciclo) no modelo; e métodos para 
lidar com heterogeneidade da população e incerteza. 

Resultados 

Parâmetros do estudo 18 

Relatar os valores, os intervalos, as referências e, se usadas, as 

distribuições de probabilidades para todos os parâmetros. Relatar as 

razões ou fontes para as distribuições usadas para representar a 
incerteza quando apropriada. Fornecer uma tabela para mostrar os 

valores dos insumos é fortemente recomendado.  
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Custos e desfechos 

incrementais 
19 

Para cada intervenção, relatar os valores médios para as principais 

categorias dos custos e desfechos de interesse estimados, bem como 

as diferenças médias entre os grupos comparadores. Se aplicável, 

relatar as razões de custo-efetividade incrementais. 

Caracterizando a 

incerteza 

20a 

Avaliação econômica baseada em estudo único: Descrever os 

efeitos da incerteza amostral para as estimativas de custo 
incremental, efetividade incremental, e custo-efetividade 

incremental, junto com o impacto de pressupostos metodológicos 

(tais como taxa de desconto e perspectiva do estudo). 

20b 

Avaliação econômica baseada em modelo: Descrever os efeitos 

sobre os resultados da incerteza para todos os parâmetros dos 
insumos, e a incerteza relacionada à estrutura do modelo e 

pressupostos 

Caracterizando a 

heterogeneidade 
21 

Se aplicável, relatar diferenças em custos, desfechos ou custo-

efetividade que podem ser explicadas por variações entre subgrupos 

de pacientes com diferentes características de linha de base ou 
outras variabilidades observadas em efeitos que não são redutíveis 

por mais informação. 

Discussão 

Achados do estudo, 

limitações, generalização 

e conhecimento atual 

22 

Sumarizar os achados-chave do estudo e descrever como eles dão 

sustentação às conclusões alcançadas. Discutir as limitações e a 
generalização dos achados e como os achados se ajustam ao 

conhecimento atual. 

Outro 

Fonte de financiamento 23 

Descrever como o estudo foi financiado e o papel do financiador na 

identificação, desenho, condução, e relato da análise. Descrever 
outras fontes não monetárias. 

Conflito de interesse 24 

Descrever qualquer potencial para conflito de interesse entre os 

autores do estudo, em concordância com as regras da revista. No 

caso de inexistência de regras da revista sobre potencial conflito de 

interesse, recomenda-se que os autores cumpram as recomendações 
do Comitê Internacional de Editores de Periódicos Médicos 

(International Committee of Medical Journal Editors 

recommendations) 

Adaptado de Silva END, Silva MT, Augustovski F, et al. 2017 Oct-Dec;26(4):895-898 
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ANEXO E 
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ANEXO F 

 

Avaliação da qualidade do relato pelo roteiro CHEERS individual de cada avaliação econômica do rastreamento do CCR incluída 

na revisão sistemática (n = 79) 

Publicação 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Tsuji et al. 1991                         

Wagner et al. 1991                         

Shimbo et al. 1994                         

Lieberman 1995                         

Salked et al. 1996                         

Sonnenberg et al. 1999                         

Bolin et al. 1999                         

Khandker et al. 2000                         

Sonnenberg et al. 2000                         

Vijan et al. 2001                         
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Sonnenberg et al. 2002                         

van Ballegooijen et al. 2003                         

Wong et al. 2004                         

Berchi et al. 2004                         

Lejeune et al. 2004                         

Ladabaum et al. 2004                         

Song et al. 2004                         

O'Leary et al. 2004                         

Maciosek et al. 2006                         

Wu et al. 2006                         

Tappenden et al. 2007                         

Hassan et al. 2007                         

Pickhardt et al. 2007                         

Vijan et al. 2007                         

Zauber et al. 2007                         

Hassan et al. 2008                         
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Parekh et al. 2008                         

Tsoi et al. 2008                         

Regge et al. 2009                         

Tafazzoli et al. 2009                         

Heresbach et al. 2010                         

Lejeune et al. 2010                         

Heitman et al. 2010                         

Telford et al. 2010                         

Lee et al. 2010                         

Knudsen et al. 2010                         

Lansdorp-Vogelaar et al. 2010                         

Hassan et al. 2011                         

van Rossum et al. 2011                         

Vanness et al. 2011                         

Pinzon Florez et al. 2012                         

Lucidarme et al. 2012                         
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Tran et al. 2012                         

Barouni et al. 2012                         

Dan et al. 2012                         

Chauvin et al. 2012                         

Wang et al. 2012                         

Sharp et al. 2012                         

Dinh et al. 2013                         

Ladabaum et al. 2013                         

Sharaf et al. 2013                         

Lejeune et al. 2014                         

Ladabaum et al. 2014                         

Hassan et al. 2015                         

Wong et al. 2015                         

Sekiguchi et al. 2016                         

Espinola et al. 2016                         

Pil et al. 2016                         
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Greuter et al. 2016                         

Ladabaum et al. 2016                         

Berger et al. 2016                         

Goede et al. 2017                         

Hasdeu et al. 2017                         

Lew et al. 2017                         

Barzi et al. 2017                         

Greuter et al. 2017                         

Murphy et al. 2017                         

Aronsson et al. 2017                         

van der Meulen et al. 2018                         

Arrospide et al. 2018                         

Lew et al. 2018                         

Melnitchouk et al. 2018                         

Lansdorp-Vogelaar et al. 2018                         

Senore et al. 2018                         
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Jahn et al. 2019                         

Areia et al. 2019                         

Phisalprapa et al. 2019                         

Naber et al. 2019                         

Barré et al. 2020                         

Verde: Relatado adequadamente; amarelo: relatado parcialmente; vermelho: não relatado
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