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Objectius, metodología, reclutament
– Objectiu: Estudiar en l'àmbit autonòmic balear l'aplicabilitat d'un programa de 
cribatge de càncer colorrectal (CCR).
– Descripció: Estudi pilot en 3 poblacions de Balears una de cada illa, i amb 
representació rural, semi-urbana i urbana (Ferreries, Muro i Sant Antoni de 
Portmany). Criteris d'inclusió: Persones 50-69 anys inscrites a Registre Central 
d'Assegurats (RCA). n=8540 persones.
- Reclutament: Enviament de cartes informatives, invitació a participar i telèfon 
per demanar cita.
- AECC: Recepció de trucades, citació en agenda específica d’Atenció Primària.
- Admisió d’Atenció Primària: Recepció de pacients que acudien amb la carta 
preguntant pel programa, entrega de consentiment informat, citació en agenda 
específica d’Atenció Primària.













Consulta en Atenció Primària
Aplicació de criteris d’inclusió:

- Pacients de 50-69 anys residents en el municipi de pilotatge.
Aplicació de criteris d’exclusió:

- Antecedents personals de CCR, antecedents familiars de CCR.
- Història familiar de poliposi adenomatosa familiar, altres polipòsis, sd. Lynch.
- Antecedents personals de colitis ulcerosa / Crohn, adenomes colorrectals.
- Exploracions colorrectals en els últims 5 anys.
- Malaltia terminal/greu/invalidant que contraindiqui colonoscòpia.
- Colectomia total.

Verificar comprensió d’informació, signatura de consentiment informat.
Entrega del kit de recollida de mostra de detecció immunològica de sang en 
femta, i full d’analítica.















Circuit de laboratori i resultat
- Entrega pel pacient en AP.
- Anàlisi en laboratori i comunicació resultats positius a servei de digestiu.

Consulta de Digestiu
- Citació des d'hospital dels casos positius a consulta de digestiu.
- A consulta es confirma consentiment informat, criteris d'inclusió i d'exclusió, i es 
proposa colonoscòpia, a realitzar en circuit específic en horari extraordinari.
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Conclusions
· S’han detectat un nombre d’adenomes d’alt risc similar a altres estudis. El programa és 
cost-efectiu.
· La participació va ser més alta en els municipis petits, el que orienta a que en municipis 
grans serien necessàries mesures específiques de captació activa.
· La preconsulta informativa a atenció primària va permetre informar adequadament, 
així com excloure 326 pacients (13,9%), en molts casos derivant directament a digestiu 
(fora del programa) per antecedents personals o familiars.
· Es va percebre una alta satisfacció dels pacients participants en l’estudi.
· La cobertura assolida en el programa és similar a l’obtinguda amb altres programes, al 
voltant del 40%. Possibilitar la recomanació proactiva i la inclusió en protocol des de 
les consultes d’Atenció Primària seria una opció cost-efectiva.
· L’accés dels metges de familia i infermeres comunitàries als resultats dels seus 
pacients al programa, i així mateix poder deixar registre de resultats de sang en femta 
en el programa, podria evitar enviaments innecesaris de cartes o repetició innecessària de 
proves de sang oculta en femta, i augmentar l’eficàcia i l’eficiència del programa.
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