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Resumo
Introdução: O cancro cutâneo não melanoma (CCNM) representa um conjunto variado de neoplasias, sendo 
o carcinoma basocelular (CBC) e o carcinoma espinocelular (CEC) as formas mais comuns. O presente estudo 
pretende caraterizar o CCNM em Portugal, utilizando dados da vida real dos setores público e privado.
Métodos: Num primeiro estudo, utilizaram-se os microdados das bases de dados de morbilidade hospitalar 
(BDMH) para a caracterização do CCNM no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Num segundo estudo, utiliza-
ram-se os dados dos exames de anatomia patológica realizados no Hospital da CUF-Descobertas.
Resultados: Em relação à análise dos microdados das BDMH do SNS, em 2018, o número de doentes com CBC 
e CEC foi, respetivamente, de 8152 e 2631, sendo maioritariamente do sexo masculino (53,8%). Os diagnósti-
cos de CBC e CEC coexistiram, em pelo menos um episódio durante o ano, em cerca de 2% dos doentes. Os 
doentes com CEC foram, em média, mais velhos do que os doentes com CBC (79,63 vs 74,25 anos). Em relação 
à localização topográfica das lesões, a face foi a mais comum, quer no caso do CBC quer do CEC. No estudo 
dos exames realizados no serviço de Anatomia Patológica do Hospital da CUF-Descobertas entre 2009 e 2019, 
contabilizaram-se 1145 doentes submetidos a intervenções cirúrgicas com pelo menos um CEC, num total de 
1470 tumores. Verificou-se a presença de tumores síncronos em 129 doentes (11,3%) e metácronos em 88 doen-
tes (7,7%). No caso do CBC, foram identificados 6949 doentes, num total de 9909 tumores, verificando-se a 
presença de tumores síncronos e metácronos em 1116 doentes (16,1%) e 902 doentes (13,0%). 
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Conclusão: Verifica-se que a contabilização em termos de tumores ou doentes terá impacto na análise dos 
dados epidemiológicos do CCNM. Apesar de neoplasias frequentes, persiste uma lacuna na caracterização 
epidemiológica destes tumores.
Palavras-chave: Carcinoma Basocelular; Carcinoma Espinocelular; Neoplasias da Pele

Abstract
Introduction: Non-melanoma skin cancer (NMSC) includes several types of skin cancer, with the most 
common types of tumors being basal cell carcinoma (BCC) and squamous cell carcinoma (SCC). The cur-
rent study aims to describe the landscape of NMSC in Portugal, based on real world data from both the 
public and private sectors.
Methods: Two sub-studies are included in this work. In sub-study one, hospital episode statistics from the 
Hospital Morbidity Database were used to describe the disease within the public National Health Service. 
In sub-study two, histopathological data from Hospital CUF-Descobertas were used.
Results: The analysis using hospital episode statistics from the public National Health Service revealed 
that, in 2018, the number of patients with BCC was 8152 and with SCC was 2631. The majority of these pa-
tients were males (53.8%). Two percent of patients register comorbid BCC and SCC in at least one episode 
in that year. Patients with SCC were, on average, older than patients with BCC (79.63 vs 74.25 years). The 
face was the most common location of the tumors for both types of cancer.
The analysis based on data from Hospital CUF-Descobertas revealed that, between 2009 and 2019, 1145 pa-
tients, with at least one SCC tumor, underwent surgery, amounting to a total of 1470 tumors. Among these
patients, 129 had synchronous tumors (11.3%), whereas 88 patients (7.7%) had metachronous tumors. Six 
thousand nine hundred forty-nine patients, with at least one BCC tumor, were identified, amounting to a 
total of 9909 tumors. Among these patients, 1116 patients had synchronous tumors (11.3%), whereas 902 
patients had metachronous tumors (13.0%).
Conclusion: It is clear from the analyses that the estimation of the number of patients versus the number 
of tumors may have an impact in the epidemiology of NMSC. Despite being common, there is still a gap in 
the epidemiological description of NMSC tumors.
Keywords: Carcinoma, Basal Cell; Carcinoma, Squamous Cell; Skin Neoplasms

Introdução
O cancro cutâneo não melanoma (CCNM) é uma das 
neoplasias mais frequentes a nível mundial, com 7,7 
milhões de novos casos estimados em 2017 pelo Global  
Burden of Disease Cancer Collaboration. A sua incidência é 
superior em indivíduos do sexo masculino e aumenta 
com a idade, apresentando variação geográfica.1,2 

O CCNM representa um conjunto variado de neo-
plasias que engloba patologias raras como o carcino-
ma de células de Merkel ou o dermatofibrosarcoma 
protuberans. Contudo, a generalidade dos casos de 
CCNM (75%-80%) corresponde a carcinomas baso-
celulares (CBC) e, a maioria dos restantes, a carcino-
mas espinocelulares (CEC).3,4 Estes dois carcinomas 
apresentam diferenças na sua etiopatogenia e curso 
clínico.2,5 O CBC tem origem de novo na camada ba-
sal da epiderme e caracteriza-se por crescimento 
lento e baixo potencial metastático. Este carcinoma 
possui uma variabilidade histológica elevada e surge 
maioritariamente nas zonas da cabeça e pescoço.3,5,6 

Em contraste, o CEC resulta frequentemente de le-
sões prévias como a queratose actínica, apresentan-
do crescimento mais rápido e maior probabilidade de 
metastização.7,8 Ao contrário do CBC, pode afetar as 
mucosas e manifestar-se com alguma frequência nou-
tras zonas corporais, como os membros superiores e 
inferiores.7

O CBC e o CEC apresentam geralmente prognóstico 
favorável, especialmente quando detetados em estadios 
precoces.9 A metastização, rara no CBC e presente em 
2%-6% dos casos de CEC,2,10 associa-se a mau prognós-
tico, com impacto na sobrevivência.9

Outro aspeto relevante prende-se com a recorrência 
destes tumores. O risco cumulativo de desenvolver o 
mesmo tipo de carcinoma a 5 anos foi estimado em 36% 
e 37% para CBC e CEC, respetivamente.11 Este risco está 
associado ao número de tumores prévios, aumentando 
em doentes com múltiplas recorrências.8,12

A diferenciação dos carcinomas por categorias de alto 
ou baixo risco é um processo comum e replicado em 
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diversas normas clínicas internacionais. Esta estrati-
ficação tem como base um conjunto de características 
identificadas em diversos estudos e que são associa-
das a um risco superior de recorrência ou metastiza-
ção, permitindo diferenciar os carcinomas de acordo 
com o seu prognóstico.8 Desta forma, o risco é supe-
rior em lesões de maior dimensão e localizadas em 
zonas como o nariz ou os lábios, variando também de 
acordo com o subtipo histológico e em situações de 
recorrência.13,14

Os dados disponíveis para a caracterização da epide-
miologia nacional do CCNM são escassos. Na recente 
publicação do Registo Oncológico Nacional (RON) 
para o ano de 2018, reportam-se 2852 casos de CCNM 
(1492 no sexo masculino e 1360 no sexo masculino), 
dos quais se excluem, todavia, os casos de CBC.15 A 
fonte mais recente, com dados de incidência a nível 
nacional para o CEC e CBC, data de 2009 e refere-se 
à publicação, pelo Registo Oncológico Regional do 
Centro, do RON 2005.16 No ano de 2005, registou-
-se um total de 2953 novos casos de cancro da pele, 
1557 em mulheres e 1396 em homens. Na análise por 
subtipo, o CCNM correspondeu a 82,8% dos casos 
(n=2445), agregando o CBC (23,87%), CEC (32,68%) 
e um conjunto não-discriminado de outros tipos his-
tológicos (26,25%). A taxa de incidência bruta de 
CCNM foi estimada em 27,94/100 000 habitantes, 
correspondendo a uma taxa de 28,55/100 000 habi-
tantes nas mulheres e 27,29/100 000 habitantes nos 
homens.16 A partir destes dados, estima-se que a taxa 
de incidência bruta do CCNM tenha correspondido 
a 23,13/100 000 habitantes, enquanto o CBC e CEC 
assumiram taxas aproximadas de 6,7 e 9,1/100 000 
habitantes, respetivamente.16 Os dados provenientes 
do RON 2005, contudo, são limitados pelo facto de 
muitos casos serem tratados no sector privado que, 
à data, não participava no Registo.17 Outros fatores, 
todavia, poderão prejudicar a análise e interpretação 
dos dados, nomeadamente: a contabilização dos ca-
sos em termos de doentes em detrimento do número 
de lesões (contemplando apenas a hipótese de uma 
lesão por doente, apesar do indivíduo poder apre-
sentar mais do que uma lesão no diagnóstico inicial 
ou durante o seguimento) e a ausência de registo no 
caso da lesão ser destruída e não removida.18 Estes as-
petos foram assinalados por um conjunto de peritos 
nacionais, no documento “Consenso estratégico para 
a gestão integrada do cancro da pele não melanoma 
em Portugal”.18

No estudo realizado por Duarte et al (2018) avaliou-se 
o impacto do cancro cutâneo (incluindo o CCNM) 

nos hospitais públicos em Portugal Continental. Para 
isso, os autores recorreram à base de dados de mor-
bilidade hospitalar (BDMH), analisando os registos 
compreendidos entre os anos de 2011 e 2015. A análise 
da informação por subtipo histológico de CCNM ape-
nas foi possível para os anos de 2013 a 2015.19 Durante 
este período registaram-se 72 602 episódios (inter-
namento e ambulatório) relacionados com o CCNM, 
correspondendo a 0,8% de todos os episódios regista-
dos a nível nacional. Ao analisar o subtipo histológico 
subjacente aos registos disponíveis, verificou-se que 
72% dos episódios correspondem a casos de CBC e 
25,4% a CEC.19 
Pelo exposto, conclui-se que existe uma lacuna no co-
nhecimento da epidemiologia do CCNM em Portugal. 
O presente estudo pretende contribuir para a caracte-
rização do CCNM em Portugal, através de duas análi-
ses utilizando dados da vida real dos setores público 
e privado. Na primeira, utilizaram-se os microdados 
das BDMH para a caracterização do CCNM em inter-
namento e parte do ambulatório hospitalar no Serviço 
Nacional de Saúde (SNS). Na segunda, utilizaram-
-se os dados de anatomia patológica provenientes do 
Hospital da CUF-Descobertas, acrescentando infor-
mação sobre as características dos tumores. 

Métodos
Fontes de informação e identificação  
das populações em estudo

Caracterização dos doentes com CCNM na base  
de dados de morbilidade hospitalar
A BDMH da Administração Central do Sistema de 
Saúde é um registo administrativo de episódios de in-
ternamento e episódios selecionados de ambulatório 
ocorridos em unidades do SNS. A BDMH inclui diag-
nósticos e procedimentos codificados a partir dos 
processos hospitalares recolhidos por médicos codi-
ficadores treinados na utilização da Classificação In-
ternacional das Doenças (International Classification of 
Diseases, ICD). A BDMH foi considerada para estimar 
o número de doentes com cancro cutâneo, incluindo 
o CCNM e o melanoma, e idade superior ou igual a 
18 anos, admitidos nos hospitais do SNS entre 2016 e 
2018. A identificação dos casos relevantes para análise 
foi realizada através da ICD na sua 9ª Revisão, Modi-
ficação Clínica (ICD-9-CM) para o ano 2016 e da ICD 
na sua 10ª Revisão, Modificação Clínica e Sistema de 
Classificação de Procedimentos (ICD-10-CM/PCS) 
nos anos de 2016 a 2018 (a BDMH do ano de 2016 
apresenta cerca de 96% dos episódios codificados de 
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acordo com a ICD-9-CM e os restantes 4% de acor-
do com a ICD-10-CM/PCS). Os doentes com cancro 
cutâneo, incluindo o CCNM e o melanoma, numa pri-
meira análise, e os doentes com subtipos de interesse 
de CCNM, neste caso, os doentes com CBC e CEC, 
numa segunda análise, foram identificados através da 
presença de um dos códigos relevantes, quer como 
diagnóstico principal quer como diagnóstico adicio-
nal, em pelo menos um episódio em cada ano em aná-
lise. Procedeu-se posteriormente à caracterização dos 
doentes com CBC e CEC, relativamente aos diagnós-
ticos principais e procedimentos realizados durante 
os episódios registados na BDMH. 
Em relação ao estadiamento, considerou-se um doen-
te com CBC e CEC metastizado através da presença 
simultânea de um dos códigos de metastização e um 
dos códigos de diagnóstico para CBC ou CEC, em 
pelo menos um episódio em cada ano em análise. Os 
códigos ICD-10-CM/PCS e ICD-9-CM utilizados na 
análise encontram-se descritos nas Tabelas S1 a S3 da 
secção Apêndices.

Caracterização dos doentes com CCNM  
no Hospital da CUF-Descobertas
Com o objetivo de aprofundar a caracterização do 
panorama nacional do CCNM, em particular, no que 
concerne às características dos tumores, foram anali-
sados os registos de anatomia patológica com presen-
ça de um diagnóstico de CEC e/ou CBC realizados no 
Hospital da CUF-Descobertas, durante um período 
de 11 anos, de 2009 até 2019. 
A análise dos relatórios de exames de anatomia pato-
lógica permitiu a seleção dos casos de interesse. Pos-
teriormente, foram analisadas as variáveis referentes 
à caracterização demográfica dos doentes e caracte-
rísticas dos tumores. Os tumores foram classificados 
como síncronos na presença de pelo menos dois tu-
mores em simultâneo no mesmo doente (e na mes-
ma intervenção) ou quando um segundo tumor era 
submetido a intervenção cirúrgica num intervalo de 
tempo igual ou inferior a 6 meses após o primeiro. Os 
tumores submetidos a intervenção cirúrgica num in-
tervalo superior a 6 meses, num mesmo doente, foram 
classificados como metácronos.

Análise estatística de dados
Para cada uma das amostras, estimaram-se estatísti-
cas descritivas incluindo médias e desvio padrão para 
variáveis contínuas e frequências e proporções para 
variáveis categóricas. A análise estatística foi efetua-
da utilizando o software Microsoft Excel 2010 (Microsoft 

Corp., Redmond, WA, USA) e o software R versão 3.6.1 (R 
Core Team 2019. R: A language and environment for sta-
tistical computing. R Foundation for Statistical Compu-
ting, Vienna, Austria.) 

Resultados
Caracterização dos doentes com CCNM na base
de dados de morbilidade hospitalar
No período em análise, o número anual de doentes 
com CCNM variou entre 11 408 e 11 184. O número 
de doentes com CBC variou entre 8510 e 8152, repre-
sentando este cerca de 75% do total de doentes com 
CCNM. Os diagnósticos de CBC e CEC coexistiram, 
em pelo menos um episódio durante o ano, em cerca 
de 2% dos doentes. Estes números encontram-se re-
sumidos na Tabela 1.
O número de doentes com melanoma variou entre 
1612 e 1390, perfazendo um rácio entre CCNM: mela-
noma de 7:1 em 2016 e de 8:1 em 2018. 
Os doentes com CBC e CEC foram maioritariamente 
do sexo masculino. Os doentes com CEC foram, em 
média, mais velhos do que os doentes com CBC. 
Verificou-se um aumento do número de doentes com 
registo da presença de metástases (ganglionares ou à 
distância), entre 2016 e 2018, quer no CBC (0,65% vs 
0,93%), quer no CEC (4,18% vs 6,65%). Nos doentes 
sob quimioterapia ou imunoterapia (QT/IT) e CBC ou 
CEC (diagnóstico principal de QT/IT e um diagnóstico 
adicional de CBC ou CEC) verificou-se o inverso entre 
2016 e 2018 (n= 6 [0,07%] vs n= 4 [0,05%] no CBC e n=16 
[0,60%] vs 0,53% no CEC). De notar que apenas uma 
proporção dos doentes sob QT/IT apresentava, conco-
mitantemente, o diagnóstico de metastização (ganglio-
nar ou à distância).
O número médio de episódios, por doente, entre 2016 e 
2018, variou entre 1,3 e 1,1 (no caso do CBC) e manteve-
-se 1,1 (no caso do CEC), por ano.  No global, verificou-se 
uma diminuição do número total de episódios com um 
diagnóstico de CBC e CEC entre 2016 e 2018 (Fig. 1). 
Em relação à localização topográfica das lesões, a face 
foi a mais comum, quer no caso do CBC quer do CEC 
(Tabela 2).
Na larga maioria dos episódios, o diagnóstico de CBC 
ou CEC figurava como diagnóstico principal, ou seja, 
provável motivo de internamento. Nestes, houve rea-
lização de pelo menos um procedimento cirúrgico em 
cerca de 88%-98% dos casos. Utilizando a definição 
de internamento de acordo com o número de horas do 
episódio (superior ou igual a 24 horas), verificou-se 
que a proporção de episódios de internamento foi de 
cerca de 6% no caso do CBC e entre 16%-21% no caso 
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Tabela 1. BDMH: número de doentes com cancro cutâneo, melanoma in situ, carcinoma da pele in situ, e cancro 
cutâneo não melanoma por subtipo, no total de admissões hospitalares (2016 a 2018)

     

BDMH: base de dados de morbilidade hospitalar; n: número
*O diagnóstico de melanoma in situ não tem correspondência para o ICD-9-CM (codificação utilizada em cerca de 96% dos episódios na 
BDMH de 2016).
†Doentes com pelo menos 1 episódio com um diagnóstico de cancro cutâneo não melanoma (qualquer subtipo). De notar que alguns 
doentes (n=419 em 2016; n=615 em 2017; n=522 em 2018) apresentam mais do que um tipo de CCNM ao longo do ano, motivo pelo 
qual a soma dos doentes com cada tipo de cancro é superior ao número de doentes com diagnóstico de CCNM. Por este motivo não se 
apresentam as proporções relativas a cada subtipo de CCNM face ao total de doentes na BDMH.

Figura 1. BDMH: episódios com diagnóstico de CBC e CEC (qualquer posição) (2016 a 2018)
BDMH: base de dados de morbilidade hospitalar; CBC: carcinoma basocelular; CEC: carcinoma espinocelular
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Tabela 2. BDMH: Caracterização demográfica dos doentes e localização topográfica das lesões de CBC e CEC
(2016 a 2018)

BDMH: base de dados de morbilidade hospitalar; CAE: canal auditivo externo; CBC: carcinoma basocelular; CEC: carcinoma espinocelular; 
DP: desvio padrão; n: número
*Total de episódios com pelo menos 1 código de CBC (C44X1) ou de CEC (C44X2) em qualquer posição. Dado que num episódio podem 
coexistir mais do que 1 diagnóstico de CEC (por exemplo, diferentes lesões no mesmo episódio), a soma dos episódios nas linhas 
anteriores é superior ao total apresentado na Fig. 1.
† Inclui lábio, pálpebra (incluindo cantos) e outro local da face.
‡ No ICD-9-CM, “SOE de locais especificados”.

     

do CEC. A duração do internamento foi inferior no 
CBC (Tabela 3). Registaram-se 45 óbitos: 3 em doen-
tes com CBC e 26 em doentes com CEC.

Caracterização dos doentes com CCNM no 
Hospital da CUF-Descobertas
Durante o período em análise identificaram-se 1145 
doentes submetidos a intervenções cirúrgicas (exci-
são ou biópsias incisionais) com diagnóstico de pelo 
menos um CEC e 6949 doentes com diagnóstico de 

pelo menos um CBC. Destes doentes, 428 (37,4%) e 
3357 (48,3%) foram do sexo feminino, respetivamen-
te. Para o CEC, a idade média na primeira intervenção 
foi de 76,3 anos (DP 11,3), enquanto que para o CBC, 
a idade média na primeira intervenção foi de 64 anos 
(DP 14,4). O número de doentes por ano variou entre 
48 e 155 para o CEC, e entre 311 e 1180 doentes para 
o CBC, apresentando tendência crescente no período 
analisado. A distribuição de doentes por ano, no pe-
ríodo 2009-2019, apresenta-se na Fig. 2. 

     

Caracterização demográfica

Mulheres, %

Idade

     Média (DP), anos

     Mínima, anos

     Máxima, anos

Localização topográfica 
das lesões * 

Face, n (%)†

Pavilhão auricular e CAE, n (%)

Couro cabeludo e pescoço, n (%)

Tronco, n (%)

Membro superior, incluindo ombro,  
n (%)

Membro inferior, incluindo anca,  
n (%)

Locais de sobreposição ‡ 

Local não especificado

2016

46,39%

78,62 (11,28)

21

104

1947 (58,31%)

264 (7,91%)

431 (12,91%)

158 (4,73%)

348 (10,42%)

259 (7,76%)

5 (0,15%)

13 (0,39%)

2017

46,48%

78,72 (11,01)

21

103

1831 (55,37%)

298 (9,01%)

360 (10,89%)

165 (4,99%)

397 (12,00%)

292 (8,83%)

10 (0,30%)

11 (0,33%)

Carcinoma Espinocelular Carcinoma Basocelular

2018

46,22%

79,63 (10,52)

30

106

1564 (53,36%)

278 (9,48%)

383 (13,07%)

142 (4,84%9

313 (10,68%)

301 (10,27%)

3 (0,10%)

30 (1,02%)

2016

49,59%

73,76 (12,18)

18

103

6587 (68,91%)

550 (5,75%)

1105 (11,56%)

1085 (11,35%)

323 (3,38%)

419 (4,38%)

55 (0,58%)

32 (0,33%)

2017

49,94%

74,00 (12,02)

20

103

6684 (67,21%)

619 (6,22%)

1208 (12,15%)

1066 (10,72%)

395 (3,97%)

440 (4,42%)

105 (1,06%)

55 (0,55%)

2018

49,60%

74,25 (11,96)

24

104

5904 (65,91%)

547 (6,11%)

1271 (14,19%)

928 (10,36%)

357 (3,99%)

394 (4,40%)

76 (0,85%)

60 (0,67%)
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Tabela 3. BDMH: caracterização dos episódios com diagnóstico principal de CEC e CBC (2016 a 2018)

BDMH: base de dados de morbilidade hospitalar; CBC: carcinoma basocelular; CEC: carcinoma espinocelular; DP: desvio padrão;  
n: número

     

Figura 2. Hospital da CUF-Descobertas: distribuição dos doentes com diagnóstico de CEC e CBC por ano (2009-2019).
CBC: carcinoma basocelular; CEC: carcinoma espinocelular

     

Em relação ao número de tumores por doente, veri-
ficou-se que 190 doentes (16,6%) registaram mais de 
um tumor de CEC e 1648 doentes (23,7%) registaram 
mais de um tumor de CBC durante o período 2009- 
-2019 (Tabela 4). 
No período 2009-2019, cada doente com CEC foi 

submetido a intervenção cirúrgica, em média, por 1,3 
lesões (mínimo de 1; máximo de 26 lesões), num to-
tal de 1470 CEC. Destes tumores, 90 (6,1%) corres-
pondem a CEC in situ. A face (n=520) foi a localização 
topográfica mais frequente (35,4%). 
Em igual período, cada doente com CBC foi submetido 

Nº episódios

% do total de episódios

Duração, média (dias)

Duração, DP (dias)

Nº episódios

% do total de episódios
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Tabela 4. Hospital da CUF-Descobertas: distribuição 
dos doentes de acordo com o número de carcinoma 
espinocelular e carcinoma basocelular (2009-2019)

     

Tabela 5. Hospital da CUF-Descobertas: distribuição dos tumores (carcinoma espinocelular e carcinoma basocelular)
por localização topográfica (2009 a 2019)

     

a intervenção cirúrgica, em média, por 1,4 lesões (mí-
nimo de 1; máximo de 24 lesões), num total de 9909 
CBC. A localização topográfica mais frequentemente 
atingida foi a face (n=3935; 39,7%), seguida do tronco. 
A Tabela 5 apresenta a distribuição dos tumores por 
localização topográfica.
Independentemente do número de tumores identifi-
cados, estes encontravam-se em apenas uma localiza-
ção na maioria dos doentes (1049 [92%] e 5905 [85%] 
no caso do CEC e CBC, respetivamente). Nos doentes 
que apresentavam tumores CEC em duas localizações 
distintas (n=82), a combinação de localizações mais 
frequente foi “couro cabeludo e pescoço + outro local 
da face” (n=28). Nos doentes com três ou mais loca-
lizações (n=14), as combinações de localizações mais 
frequentes foram “couro cabeludo e pescoço + outro 
local da face + tronco” e “couro cabeludo e pescoço 
+ outro local da face + pavilhão auricular e canal au-
ditivo externo” (n=2, respetivamente). Relativamente 
aos doentes com tumores CBC em duas localizações 
(n=829), a combinação de localizações mais frequen-
temente encontrada foi “outro local da face + tronco” 
(n=138). Nos doentes com três localizações (n=163), a 
combinação de localizações mais frequente foi “tronco 
+ membro inferior, incluindo anca + membro superior, 
incluindo ombro” (n=22), e nos doentes com quatro 

Outro local da face

Pálpebra incluindo cantos

Lábio

Rev Port Farmacoter | 2021;13:103-117

ARTIGO ORIGINAL

Nº tumores

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

23

24

26

Nº doentes

Carcinoma Espinocelular

955

139

28

10

3

3

2

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

1

Carcinoma Basocelular

5301

1089

286

125

50

28

26

8

8

13

5

4

1

2

1

1

1

0
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Tabela 6. Hospital da CUF-Descobertas: distribuição dos 
doentes por número de localizações de carcinoma
espinocelular e carcinoma basocelular (2009 a 2019)

     

localizações (n=40) foi “tronco + membro inferior, in-
cluindo anca + membro superior, incluindo ombro + 
outro local da face” (n=6). Nos doentes com cinco ou 
mais localizações (n=12), a combinação mais frequen-
te foi “couro cabeludo e pescoço + outro local da face 
+ tronco + membro inferior, incluindo anca + pálpe-
bra, incluindo cantos” (n=2). A Tabela 6 apresenta a 
distribuição dos doentes por número de localizações 
de CEC e CBC.
No total de doentes, identificaram-se tumores síncro-
nos, definidos como tumores distintos submetidos a 
intervenção cirúrgica num período inferior ou igual a 
6 meses em 129 doentes (11,3% do total) para o CEC 
e em 1116 doentes (16,1% do total) para o CBC. Os tu-
mores metácronos, definidos como tumores sujeitos 
a intervenções distintas, realizadas com um interva-
lo de tempo superior a 6 meses, estavam presentes 
em 88 doentes (7,7%) para o CEC e em 902 doentes 
(13,0%) para o CBC. A caracterização demográfica 
destes doentes é apresentada na Tabela 7.
No período entre 2009 e 2019 foram identificados 279 
doentes submetidos a intervenções cirúrgicas com 
diagnóstico histológico de pelo menos um CEC e pelo 
menos um CBC. Estes doentes representam 3,6% do 
total de doentes submetidos a intervenções cirúrgi-
cas com diagnóstico histológico de CEC e/ou CBC 
(n=7815). Na Tabela 8 apresentam-se as característi-
cas demográficas dos doentes com tumores dos dois 
tipos (CEC e CBC) síncronos e metácronos. 

Discussão e Conclusão
O CCNM representa um conjunto variado de neopla-
sias, sendo o CBC e o CEC as formas mais comuns.3,4 

Os dados referentes à epidemiologia nacional do 
CCNM são escassos e limitados, em provável relação 
com as especificidades da patologia em causa (au-
sência de reporte e registo sistemáticos, dificuldade 
na contabilização das lesões versus doentes). Deste 
modo, o presente estudo pretende contribuir para um 
melhor conhecimento da situação portuguesa, atra-
vés de duas análises utilizando dados de vida real. 
Em relação à análise dos microdados das BDMH do 
SNS, em 2018, o número de doentes com CBC e CEC 
foi, respetivamente, de n=8152 e n=2631. Os diagnós-
ticos de CBC e CEC coexistiram, em pelo menos um 
episódio durante o ano, em cerca de 2% dos doentes. 
Os doentes com CBC e CEC foram maioritariamen-
te do sexo masculino (53,8%). Os doentes com CEC 
foram, em média, mais velhos do que os doentes com 
CBC (79,63 vs 74,25 anos). 
Em relação à localização topográfica das lesões, a face 
foi a mais comum, quer no caso do CBC quer do CEC. 
Ainda que os indivíduos analisados não correspon-
dam integralmente a novos casos por ano, os resulta-
dos relativos à preponderância de homens, idade mais 
avançada ao diagnóstico no CEC e localização topo-
gráfica das lesões, vão ao encontro do esperado tendo 
em conta a caracterização dos novos casos presente 
na literatura internacional.1,2,20  
Num esforço de melhor compreender as característi-
cas do CCNM em Portugal, estendeu-se a análise aos 
relatórios dos exames efetuados pelo serviço de Ana-
tomia Patológica do Hospital da CUF-Descobertas 
no período de 2009 a 2019, permitindo a análise quer 
das características dos doentes, quer dos tumores. 
Neste período contabilizaram-se 1145 doentes sub-
metidos a intervenções cirúrgicas (excisão ou bióp-
sias incisionais) com diagnóstico de pelo menos um 
CEC, num total de 1470 tumores. Verificou-se a pre-
sença de tumores síncronos (tumores distintos sub-
metidos a intervenção cirúrgica num período inferior 
ou igual a 6 meses) em 129 doentes (11,3% do total) e 
metácronos (tumores sujeitos a intervenções distin-
tas, realizadas com um intervalo de tempo superior 
a 6 meses) em 88 doentes (7,7%). No caso do CBC, 
foram identificados 6949 doentes, num total de 9909 
tumores, verificando a presença de tumores síncronos 
em 1116 doentes (16,1% do total) e metácronos em 902 
doentes (13,0%). Verifica-se, portanto, que a contabi-
lização em termos de tumores ou doentes, terá impacto 
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Tabela 7. Hospital da CUF-Descobertas: caracterização demográfica dos doentes com CEC ou CBC síncronos e 
metácronos (2009 a 2019)

     

CBC: carcinoma basocelular; CEC: carcinoma espinocelular; n: número
* Percentagem relativa ao número total de doentes com CEC (n=1145) e CBC (n=6949), as restantes percentagens apresentadas na tabela 
referem-se ao número de doentes apresentados na primeira linha de cada coluna.
† Excluindo doentes com idade omissa.

na análise dos dados epidemiológicos do CCNM. 
Este resultado está em linha com a literatura nacional 
e internacional.18 Na revisão sistemática de Lomas et 
al,21 incluíram-se 75 estudos com o objetivo de ana-
lisar a incidência de CCNM a nível mundial, procu-
rando a comparação com os dados provenientes dos 
registos de cancro no Reino Unido. Os autores con-
cluíram que esta forma de cancro está raramente in-

cluída nas estatísticas nacionais dos diferentes países 
analisados. Em relação à análise dos dados do Reino 
Unido, os autores destacaram a subnotificação e pro-
blemas relacionados com o registo de múltiplos tumo-
res. Na tentativa de colmatar algumas destas questões, 
Venables et al22 reportaram recentemente os resultados 
de um estudo de coorte com o objetivo de estimar a in-
cidência de CBC e CEC no Reino Unido. Neste estudo, 
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Tabela 8. Hospital da CUF-Descobertas: caracterização demográfica dos doentes com CBC e CEC síncronos
e metácronos (2009 a 2019).

CBC: carcinoma basocelular; CEC: carcinoma espinocelular; n: número
* Percentagem relativa ao número total de doentes com CBC e CEC (n=279), as restantes percentagens apresentadas na tabela 
referem-se ao número de doentes apresentados na primeira linha de cada coluna.
† Excluindo doentes com idade omissa.

     

os autores apresentam o resultado para a estimativa 
da taxa de incidência considerando o primeiro CBC 
ou CEC, por ano, por doente, em detrimento do mé-
todo habitual de contabilização do primeiro tumor 
ao longo de toda a vida. Ao contabilizar o primeiro 
tumor por ano, os autores incluíram um acréscimo de 
51% de tumores. Estimam, todavia, que persista uma 
subestimativa de cerca de 5%-11% face ao verdadeiro 
número de lesões. 

A nível nacional, destacam-se dois estudos recen-
temente publicados. No estudo de Garrido et al, foi 
analisada uma amostra de doentes acompanhados no 
Centro Hospitalar Lisboa Norte entre 2008 e 2017. 
Neste estudo incluíram-se 413 doentes com diagnós-
tico de pelo menos dois tumores metácronos, num 
total de 1000 tumores.23 No estudo de Duarte et al, 
foi analisada uma amostra de 969 doentes com diag-
nóstico de cancro cutâneo (CBC, CEC, melanoma ou 

     

Total doentes, n *

Sexo feminino, n (%)

Média de tumores CEC por período

Média de tumores CBC por período

Média de tumores CEC e CBC por período

Idade na primeira intervenção (anos)
     
     Média

     Desvio Padrão

     Mediana

     Mínimo

     Máximo

Grupo etário, n (%) doentes† 

     20-29

     30-39

     40-49

     50-59

     60-69

     70-79

     80-89

     90-99

     100+

     Doentes com tumores síncronos
(  6 meses)

164

53 (32,3)

1,1

1,3

2,5

76,6

10,4

77

45

99

0 (0,0)

0 (0,0)

2 (1,2)

7 (4,3)

31 (18,9)

59 (36,0)

49 (29,9)

16 (9,8)

0 (0,0)

Doentes com tumores metácronos
(> 6 meses)

166

45 (27,1)

-

-

-

74,6

10,1

75

45

96

0 (0,0)

0 (0,0)

1 (0,6)

11 (6,6)

35 (21,1)

62 (37,3)

47 (28,3)

8 (4,8)

0 (0,0)
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outro) acompanhados num Centro de Dermatologia 
privado, na região norte de Portugal, entre julho 2007 
e julho 2017. Destes, 165 desenvolveram tumores sub-
sequentes.12

Com o presente estudo, apresenta-se a caracteriza-
ção do CCNM em Portugal, particularmente o CBC 
e CEC, baseada em estudos com dados de vida real. 
Apesar de neoplasias frequentes, persiste uma lacuna 
na caracterização epidemiológica destes tumores que 
futuros estudos deverão endereçar.
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Apêndices

Tabela S1. Códigos dos diagnósticos ICD-10-CM/PCS e ICD-9-CM utilizados na análise.
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Tabela S1. Códigos dos diagnósticos ICD-10-CM/PCS e ICD-9-CM utilizados na análise (continuação).

Gânglios linfáticos

Sistema respiratório e digestivo

Outros locais e locais não especificados

Encontro para QT antineoplásica

Categoria

Metastização

Descrição Diagnósticos

ICD10

C77

C78

C79

Z5111

ICD9

196

197

198

v5811Quimioterapia

CAE: canal auditivo externo; IT: imunoterapia; QT: imunoterapia. 
* no ICD-9-CM, “SOE de locais especificados”
Nota: “X” indica a possibilidade de conter qualquer dígito. 

     

Tabela S2. Códigos ICD-9-CM (procedimentos) utilizados na análise para a identificação dos procedimentos cirúrgicos.

Descrição

Operação na pele e tecido celular subcutâneo

Excisão ou destruição de lesão ou tecido da pálpebra

Excisão ou destruição de lesão do ouvido externo

Excisões do ouvido externo NCOP

Excisão ou destruição localizada de lesões do nariz

Ressecção da pirâmide nasal

Código

86X

082X

182X

183X

213

214

Nota: “X” indica a possibilidade de conter qualquer dígito. 

Tabela S3. Códigos ICD-10-PCS utilizados na análise para a identificação dos procedimentos cirúrgicos.

Descrição

Procedimento médico e cirúrgico na pele e mama de destruição, 
excisão, reparação, extração, ressecção, transferência e substituição

Procedimento médico e cirúrgico no tecido subcutâneo e fascia de 
destruição, excisão, reparação, extração, ressecção, transferência  
e substituição

Procedimento médico e cirúrgico no olho de destruição, excisão, 
reparação, extração, ressecção, transferência e substituição 

Procedimento médico e cirúrgico no pavilhão auricular, pirâmide 
nasal e seios de destruição, excisão, reparação, extração, ressecção, 
transferência e substituição

Procedimento médico e cirúrgico na boca e orofaringe de destruição, 
excisão, reparação, extração, ressecção, transferência  
e substituição

Código

0H5****; 0HB****; 0HQ****; 0HD****; 0HT****; 
0HX****; 0HR****

0J5****; 0JB****; 0JQ****; 0JD****; 0JT****; 
0JX****; 0JR****

085****; 08B****; 08Q****; 08D****; 08T****; 
08X****; 08R****

095****; 09B****; 09Q****; 09D****; 09T****; 
09X****; 09R****

0C5****; 0CB****; 0CQ****; 0CD****; 0CT****; 
0CX****; 0CR****

Nota: “*” indica a possibilidade de conter qualquer caractere alfanumérico. 
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