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Países

Brasil. Ministério da Saúde. Coordenação de Programas de Prevenção e Controle de Câncer
(ProOnco). Instituto Nacional do Câncer (INCA). 1988. Consenso - Periodicidade e Faixa Etária
no Exame de Prevenção do Câncer Cérvico-Uterino.

Evidências da efetividade do
rastreio citológico

IARC, 2005. Cervix Cancer Screening. IARC Handbooks of Cancer Prevention - Volume 10.

Incidência de câncer cervical na Inglaterra,
padronizada por idade (1971-1995).
IARC, 2005. Cervix Cancer Screening. IARC Handbooks of Cancer Prevention - Volume 10.

Limitações da prevenção
secundária do câncer do colo
 Limitações do rastreio citológico:





Limitada sensibilidade (30-75%, média de 53%) =
necessidade de repetição
Variação interexaminadores
Sujeito a problemas de coleta

 Outras limitações:



Cobertura
Seguimento (diagnóstico e tratamento) após rastreio
Franco EL, Cuzick J, 2008. Cervical cancer screening following
prophylactic human papillomavirus vaccination.
Bosch FX, 2008. HPV and cervical cancer: screening or vaccination?

Mortalidade no Brasil

http://mortalidade.inca.gov.br/

Regiões em desenvolvimento
Regiões desenvolvidas

Expectativa de
aumento dos casos de
câncer cervical em
2020: 40%

Previsão de população de mulheres no mundo
com 15 anos ou mais
Bosch FX, 2008. HPV and cervical cancer: screening or vaccination?
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Resultados intermediários dos ensaios de
fase II e III com vacinas contra HPV
 Alta eficácia em prevenir infecções pelos tipos vacinais









100% em mulheres sem infecção prévia (naïve)
44% menos NIC 2-3/AIS por HPV 16-18 em todas as mulheres
Alta imunogenicidade

Alguma proteção contra doença por outros tipos virais
Alta segurança
Efeito de longo prazo
Ausência de efeito terapêutico

Bosch, 2009 - Broad-Spectrum Human Papillomavirus Vaccines: New Horizons but One Step at a Time.
Lepique, 2009. HPV vaccination: the beginning of the end of cervical cancer? - A Review
Bayas, 2008. Cervical cancer vaccination indications, efficacy, and side effects.
Monsonego, 2007. The new challenges in the prevention of cervical cancer.

Conceitos e pressupostos relacionados à
vacinação contra HPV para a prevenção do
câncer do colo do útero
 As vacinas podem prevenir 2/3 dos casos de
câncer de colo e outras neoplasias não
contempladas pelo rastreio



O rastreio deve ser mantido
A vacinação adicionada ao rastreio pode contribuir
para a redução da incidência do câncer

 Podem reduzir a morbidade relacionada ao
diagnóstico e tratamento das lesões precursoras

OMS, 2007

Impacto esperado da vacinação
sobre citologia e
procedimentos relacionados

Olsson & Paavonen, 2009 - IMPACT OF HPV6/11/16/18 VACCINE ON ABNORMAL PAP TESTS AND
PROCEDURES - 15th IPV Abstract O-01.08.

Questões que permanecem …
 Duração do efeito protetor, incluindo de
proteção cruzada e necessidade de reforço
 Possibilidade de 2 doses, por diferentes
produtos ou em associação com outras
vacinas
 Efetividade em reduzir a incidência de
câncer como resultado de um programa
populacional

Perspectivas do rastreio citológico
em populações vacinadas
Cenário esperado:
 Menor prevalência de câncer e seus precursores
 Perspectiva de menor Valor Preditivo Positivo



Questões quantitativas: menos lesões
Questões qualitativas (afetam apenas a citologia)



Possível receio de perder casos dentre os duvidosos
Menor experiência de pequenos laboratórios

Franco EL, Cuzick J, 2008. Cervical cancer screening following
prophylactic human papillomavirus vaccination.
Bosch FX, 2008. HPV and cervical cancer: screening or vaccination?

Alternativas ao rastreio citológico
num cenário de menos doentes
Teste de HPV oncogênico
 Ganho de 25-35% na sensibilidade
 Perda de 5-12% na especificidade = mais mulheres
referidas para colposcopia
 Possível aumento do intervalo entre as coletas
 Consistência entre laboratórios
 Independe do examinador
 Possibilidade de autocoleta
 Testes rápidos
 Redução de custos

Franco EL, Cuzick J, 2008. Cervical cancer screening following
prophylactic human papillomavirus vaccination.
Bosch FX, 2008. HPV and cervical cancer: screening or vaccination?

Franco, et al. 2006. C hapter 20: Iss ues in planning cervical
cancer screening in the era of HP V vaccination.

Incorporando a vacinação em programas de
rastreio – IARC, Milão Dez/08
 O rastreio continua a ser uma abordagem importante para o
controle do câncer cervical independente da disponibilidade de
vacinas contra HPV
 É essencial que os países implementem programas organizados e
com controle de qualidade
 Países que não tenham programas de rastreio de longa data ou
com bom funcionamento devem considerar o uso de testes de
HPV como ferramenta de rastreio primário
 Nos países mais pobres o rastreio pela VIA seguida de tratamento
também oferece proteção, mas testes de HPV mais baratos são
preferíveis onde for possível

Problemas no rastreio
“E stas limitações s ão frequentemente apres entadas como em
grande parte ligada à tecnologia em s i, mas o ras treio é um
conceito de s aúde pública intimamente relacionado com
des envolvimento s ocioeconômico, e portanto, alterar a
tecnologia não garante um suces s o no programa de rastreio.”
“... obs ervações em país es em des envolvimento têm mos trado que,
além de uma muito limitada e s ocialmente selecionada cobertura
do ras treio, uma fração s ignificativa de falhas refere-s e à falta de
acompanhamento de mulheres com citologia anormal. E stas s ão
ques tões des envolvimento do país, de dis ponibilidade e do
aces so da população a facilidades médicas para diagnóstico e
tratamento e, em termos mais gerais , de s us tentabilidade dos
s erviços de s aúde e equidade s ocial.”
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Bosch FX, 2008. HPV and cervical cancer: screening or vaccination?
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