
 

 

 
RESULTATS DE 10 ANYS DE PROGRAMA DE DETECCIÓ DEL 
CÀNCER COLORECTAL A LA COMARCA DE L’ALT PENEDÈS 
 
 

Gemma Tremosa; Blanca Verdura; Xoana Vázquez; Gemma Binefa*.  
Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, Aparell digestiu,; *Institut Català d'Oncologia, Programa de detecció precoç del càncer 

colorectal. 
 
 

 
INTRODUCCIÓ: El programa de base poblacional de PDPCCR a l’Alt Penedès es va iniciar l’any 2004 
a Vilafranca del Penedès i el 2007 es va extendre a la resta de la comarca. 
 
OBJECTIU: descriure els resultats de la implantació del PPDCCR a la comarca de l’Alt Penedès. 
 
MATERIAL I MÈTODES: des de l’any 2004 i fins a l’any 2010 es va usar com a prova de cribatge el test 
de sang oculta basat en el guaiac. A partir del 2012 es va introduir el test de SOFi. 
Es realitza una anàlisi descriptiva dels principals indicadors del programa al llarg de les successives 
rondes. 
 
RESULTATS: La població diana és propera a 19000 persones. La participació ha anat augmentant des 
del 22 al 46%, amb predomini de dones. La taxa de positivitat del test ha augmentat (guaiac <1%, 
SOFi>6%) i també el nombre de colonoscòpies realitzades, amb una elevada acceptació de les 
mateixes. 
Les taxes de detecció de càncer són aproximadament del 2 ‰ participants, mentre que les taxes de 
detecció de qualsevol tipus de lesió es situen >3% (60% de les colonoscòpies tenen lesió 
adenomatosa/càncer). 
A diferència de les primeres rondes (guaiac) en què el % de càncers inicials era baix (44%), a 
l’actualitat és superior al 60%. 
 
CONCLUSIONS: la introducció al cribatge de proves de SOFi ha registrat majors taxes de participació i 
de detecció de lesions que el guaiac. Malgrat que la taxa de detecció de lesions, tant adenomes de baix 
risc, risc intermedi, alt risc i càncer colorectal s’han mantingut estables al llarg del temps, el canvi de 
test de detecció ha augmentat el nombre de positius i per tant de colonoscòpies, la qual cosa obliga a 
disposar d’un temps adequat per a la realització d’aquestes proves i de personal experimentat en la 
resecció de lesions. 


