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Resumo
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. O presente 
estudo teve como objetivo estimar a prevalência e mortalidade por CCNM em Portugal Continental, de forma 
a quantificar a importância da doença no contexto português. Tal foi conseguido através da adaptação, pa-
rametrização e validação de um modelo económico integrando os vários estadios do CCNM.
Métodos: Foi utilizado um modelo populacional de incidência cumulativa para modelizar a população 
adulta em Portugal Continental em 2010, seguida ao longo do tempo até ao ano de 2019. A população foi 
estratificada em várias coortes definidas por sexo e faixa etária. O modelo utilizado considerou as duas 
patologias mais frequentes, o carcinoma basocelular (CBC) e o carcinoma espinocelular (CEC), e reflete 
a epidemiologia e progressão natural destas duas patologias. Os seguintes estadios foram considerados no 
modelo: livre de lesão, CCNM não diagnosticado, diagnóstico e tratamento, seguimento e morte. As várias 
coortes foram seguidas ao longo do tempo, tendo sido registada a sua progressão através dos diferentes 
estadios.
Resultados: O modelo estimou um total de 308 674 pessoas com CBC e de 71 423 pessoas com CEC, em 
Portugal Continental, em 2019, perfazendo um rácio de 4,3 casos de CBC para cada caso de CEC. As mu-
lheres apresentam uma prevalência mais elevada de CBC do que os homens com cerca de 56,7% dos casos.
Conclusão: Observou-se que 36% do total de casos de CBC e 73% do total de casos de CEC se encontram 
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em estadios mais precoces. O modelo estimou um total de 1638 mortes por CEC IV ao longo do período de 
modelização, o que corresponde a um óbito por cada 44 casos de CEC nesse período.
Palavras-chave: Carcinoma Basocelular; Carcinoma Espinocelular; Neoplasias da Pele

 
Abstract
Introduction: Nonmelanoma skin cancer (NMSC) is one of the most frequent cancers worldwide, with 
7.7 million incident cases estimated in 2017 by the Global Burden of Disease Cancer Collaboration. In this 
study, we have estimated the prevalence and mortality associated with NMSC in mainland Portugal, throu-
gh the adaptation and validation of an economic decision model integrating the various disease states of 
NMSC.
Methods: A population-based multiple cohort model was used to estimate the pathway of the Portuguese 
adult population as it transitioned between different health states of NMSC between 2010 and 2019. The 
model considered both basal cell carcinoma (BCC) and squamous cell carcinoma (SCC) and reflects the 
epidemiology and disease dynamics over time. The Markov model includes the health states free of lesion, 
non-diagnosed, diagnostic & treatment, follow-up and death.
Results: A total of 308 674 prevalent cases of BCC and 71 423 prevalent cases of SCC were estimated in 
mainland Portugal in 2019, which corresponds to a ratio of 4.3 cases of BCC for each case of SCC. Women 
registered a higher prevalence of BCC than men with 56.7% of cases.
Conclusion: Approximately 36% and 73% of the total number of prevalent cases of BCC and SCC, respeti-
vely, are in the less severe states of the disease. A total of 1638 deaths by SCC stage IV were estimated over 
the modeling period of ten years, which corresponds to one death per 44 cases of SCC.
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.1,2 Embora englo-
be um conjunto variado de neoplasias, a maioria dos 
casos de CCNM corresponde a carcinomas basocelu-
lares (CBC) e a carcinomas espinocelulares (CEC).3,4 

O CBC e o CEC apresentam diferenças na sua etiopa-
togenia e curso clínico.1,5 O CBC tem origem de novo 
na camada basal da epiderme e é caracterizado por 
crescimento lento e baixo potencial metastático. Este 
carcinoma possui uma variabilidade histológica ele-
vada e surge maioritariamente nas zonas da cabeça 
e pescoço.3,5,6 Em contraste, o CEC resulta frequen-
temente de lesões prévias como a queratose actínica, 
é caracterizado pela proliferação atípica de células 
escamosas invasivas, apresentando crescimento mais 
rápido e maior capacidade de metastização.7,8 Ao con-
trário do CBC, pode afetar as mucosas e manifestar-
-se com alguma frequência noutras zonas corporais 
como os membros superiores e inferiores.7

A etiologia do CCNM engloba um conjunto de diver-
sos fatores, dos quais a exposição solar assume o pa-

pel mais importante.1 Outros fatores de risco incluem 
os fotótipos I e II na escala de Fitzpatrick, cabelo rui-
vo ou loiro, idade, antecedentes familiares de cancro 
da pele, imunossupressão, terapia com psoralenos, 
fototerapia e exposição a arsénico ou hidrocarbone-
tos policíclicos,7,8 bem como alterações hereditárias 
como o albinismo e mutações associadas.6,8 

O CBC e o CEC apresentam geralmente um prognós-
tico favorável, especialmente quando detetados em es-
tadios precoces. No entanto, enquanto a ocorrência de 
CBC metastático é rara, a metastização do CEC é mais 
comum. A presença de metastização é associada a mau 
prognóstico, com impacto na taxa de sobrevivência.9

Os dados referentes à epidemiologia nacional e interna-
cional do CCNM são escassos e limitados, em provável 
relação com as especificidades da patologia em causa 
(ausência de reporte e registo sistemáticos e dificulda-
de na contabilização das lesões versus doentes).10-12

Estas limitações persistem na publicação mais recen-
te do Registo Oncológico Nacional (RON), referente 
ao ano de 2018, da qual se excluíram os CBC.13 O últi-
mo RON, para o qual se encontram dados disponíveis 
para CBC e CEC (2005), registou 2445 novos casos 
de CCNM em Portugal. A taxa de incidência bruta do 

Rev Port Farmacoter | 2021;13:118-132

ARTIGO ORIGINAL



44

CCNM correspondeu a 23,1/100 000 habitantes, en-
quanto o CBC e CEC assumiram taxas aproximadas de 
6,7 e 9,1/100 000 habitantes, respetivamente.14 Os Re-
gistos Oncológicos Regionais, por seu turno, incluem 
dados relativos ao CCNM nos seus relatórios mais 
recentes, mas as diferenças no detalhe das estatísticas 
apresentadas e nas metodologias usadas na sua reco-
lha dificultam a análise agregada. 
Este estudo teve como objetivo estimar a mortalidade 
e a prevalência do CCNM em Portugal Continental 
no ano de 2019, através da adaptação, parametrização 
e validação de um modelo económico integrando os 
vários estadios da doença. Neste trabalho foram con-
sideradas as duas patologias mais frequentes, o CBC 
e o CEC. Neste contexto, pretende-se contribuir para 
o conhecimento acerca do CCNM em Portugal, par-
ticularmente no que concerne ao impacto da doença 
em termos epidemiológicos.

Métodos
Descrição do modelo
De forma a estimar a prevalência e a mortalidade as-
sociadas ao CCNM e à sua progressão, foi utilizado um 
modelo económico previamente publicado por Pil et al,15 
adaptado e parametrizado para a realidade Portuguesa. 
O modelo pode ser descrito como um modelo popula-
cional de incidência cumulativa de coortes múltiplas 
com uma mecânica de Markov, onde várias coortes da 
população adulta em 2010, definidas por sexo e faixa 
etária, são seguidas ao longo do tempo até ao ano de 
2019, em ciclos de seis meses. Em cada ciclo foi regis-
tada a progressão de cada coorte através dos diferentes 
estadios de saúde do CCNM. Para além da incidência 
entre 2010 e 2019, a estimativa de prevalência em 2019 
contempla igualmente os casos que, em 2010, já se en-
contravam em seguimento.
O modelo utilizado considera o CBC e o CEC, e reflete 
a epidemiologia, progressão natural e processo clínico 
destas duas patologias. Os seguintes cinco estadios, 
mutuamente exclusivos, são considerados no modelo: 
livre de lesão, CCNM não diagnosticado, diagnóstico e 
tratamento, seguimento a curto prazo (mais intensivo), 
seguimento a longo prazo e morte.  
Todos os estadios se encontram estratificados em dife-
rentes categorias de acordo com o risco de recorrência 
ou metastização associados à lesão, nomeadamente CEC 
0-II, CEC III e CEC IV. A estratificação dos estadios de 
CEC foi baseada na 7th edition of the Tumor‐Nodes‐Metastases 
(TNM)‐classification for malignant tumors.16 Os estadios de 
CBC foram estratificados em <1 cm, 1-2 cm, >2 cm e histo-
logia agressiva. Deste modo, para cada nível de progres-

são da doença são possíveis quatro estadios de acompa-
nhamento (com exceção do estadio livre de lesão).
 As Fig.s 1 e 2 ilustram de forma simplificada o esque-
ma do modelo de Markov para cada uma das patologias, 
CBC e CEC, integrados mecanicamente num só mode-
lo. As setas representam as possíveis transições entre 
estadios.
A estimação dos casos prevalentes por estadio de 
CCNM em 2019 bem como da mortalidade associada 
ao longo da década anterior implica a parametrização 
do modelo com a população portuguesa adulta de 2010, 
dividida em sexo e grupos etários, de acordo com a sua 
distribuição por cada um dos estadios do modelo. O 
modelo tem também um caráter dinâmico, permitindo 
a entrada, em cada ciclo de seis meses, para o estadio 
livre de lesão, de novas coortes de pessoas com 18 anos 
estratificadas por sexo e grupo etário, que seguem a pro-
gressão natural da doença refletida no modelo, sendo as-
sim distribuídas pelos diferentes estadios da doença ao 
longo do tempo.
De acordo com esta dinâmica, com base na prevalência 
de CCNM em 2010, foi projetada a prevalência de CBC e 
de CEC por estadio, para o ano de 2019, por faixa etária, 
para homens e mulheres. 
O modelo considera diferentes durações em cada esta-
dio de saúde. Para o estadio diagnóstico e tratamento, 
foi considerada uma duração de seis meses (um ciclo) 
para todos os doentes com CBC e para os doentes com 
CEC 0-II. Doentes com CEC III-IV permanecem no es-
tadio diagnóstico e tratamento durante um ano. O se-
guimento destes doentes foi dividido em seguimento a 
curto prazo e seguimento a longo prazo. O modelo con-
sidera uma duração de seguimento a curto prazo de um 
ano e meio para os doentes com CBC e CEC 0-II, e de 
quatro anos para os doentes com CEC III-IV. O estadio 
CEC IV é o único estadio da doença em que se conside-
ra existir mortalidade associada. Após o seguimento a 
curto prazo, todos os doentes que não morrerem (pela 
mortalidade associada ao CEC IV ou por outras causas) 
transitam para o seguimento a longo prazo, onde per-
manecem até ao ano em análise ou até morrerem (se tal 
ocorrer antes do ano de 2019). 

População modelizada 
A população modelizada foi a população portugue-
sa adulta (de 18 anos e mais), dividida por sexo e por 
grupo etário (dos 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 
70-79 e 80 e mais).17

Parâmetros 
Foi efetuada uma revisão da literatura para identificar 
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Figura 1. Esquema do modelo do carcinoma basocelular (CBC).
CBC: carcinoma basocelular; D&T: diagnostic and treatment (diagnóstico e tratamento)

    

Figura 2. Esquema do modelo do carcinoma espinocelular (CEC).
BCC - basal cell carcinoma (carcinoma basocelular); D&T: diagnostic and treatment (diagnóstico e tratamento); SCC: squamous cell 
carcinoma (carcinoma espinocelular)
Nota: O seguimento está dividido em seguimento a curto prazo e seguimento a longo-prazo.
Adaptado de: Pil L, et al. Cost-effectiveness and Budget Effect Analysis of a Population-Based Skin Cancer Screening. JAMA Derma-
tol. 2017;153:147–53.15

    

fontes de informação sobre a epidemiologia de CCNM, 
as quais serviram de base para a parametrização e vali-
dação do modelo. 
a) Prevalência de CBC e CEC não diagnosticados
Para a estimativa da prevalência de lesões de CBC e CEC 
não diagnosticadas, por sexo e grupo etário, recorreu-se 
ao estudo de Pil et al.15 Estas estimativas de prevalência 
foram calculadas com base nos resultados de um estudo 
de rastreio Belga,18 tendo em consideração a sensibilida-
de da dermatoscopia no diagnóstico de lesões cutâneas 
malignas.19 A Tabela S1 na secção Apêndices apresenta 
os valores de prevalência de lesões não diagnosticadas 

de CBC e CEC utilizados no modelo.
b) Prevalência e incidência de CBC e CEC em diag-
nóstico e tratamento
Foi utilizada como fonte de incidência de CBC e de 
CEC um estudo de Tejera-Vaquerizo et al que reporta 
uma meta-análise de 32 estudos epidemiológicos que 
descrevem a incidência do cancro cutâneo (CC) em 
Espanha.20 Estes estudos foram agrupados de acordo 
com o tipo de CC, e foi estimada uma taxa de incidên-
cia bruta de 113,05/100 000 pessoas-ano para o CBC e 
de 38,16/100 000 pessoas-ano para o CEC (referentes ao 
ano de 2007). 
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Estas taxas de incidência foram ajustadas à população 
portuguesa e distribuídas por sexo e faixa etária, de 
acordo com a distribuição de incidência para a popu-
lação espanhola reportadas no estudo de Revenga-
-Arranz et al.21 Dos estudos incluídos na meta-análise 
de Tejera-Vaquerizo et al,20 este é o único estudo que 
recolheu este tipo de informação, permitindo a distri-
buição por sexo e faixa etária. O estudo de Revenga-
-Arranz et al foi um estudo observacional em contexto 
hospitalar que descreveu a epidemiologia de CBC e 
de CEC na cidade de Soria no nordeste de Espanha. 
Estas taxas de incidência foram atualizadas para o 
ano de 2010, assumindo a taxa de crescimento anual 
(TCA) implícita no número de doentes admitidos 
com diagnóstico de CBC e de CEC entre os anos 2013 
e 2017 (inclusive), de acordo com dados da Base de 
Dados de Morbilidade Hospitalar (BDMH). A TCA 
foi assim estimada em 2,4% para o CBC e em 3,1% para 
o CEC. Nas Fig.s S1 e S2 na secção Apêndices estão 
representadas as taxas de incidência por 100 000 ha-
bitantes de CBC e CEC ajustadas à população portu-
guesa, por sexo e faixa etária. Esta incidência serviu 
de proxy para a prevalência de casos de CBC e CEC à 
entrada do modelo, no estadio de diagnóstico e trata-
mento.
No modelo foi utilizado um fator de correção para 
ajustar as taxas de incidência estimadas para o con-
texto português. Este fator de correção foi estimado 
a partir do rácio entre as taxas de incidência de me-
lanoma nos dois países (1,01),20,22 assumindo que este 
rácio é aplicável ao CCNM. 
c) Prevalência de CBC e CEC nos estadios de 
seguimento a curto prazo e seguimento a longo 
prazo
De forma a estimar o número de pessoas com CBC e 
com CEC nos estadios de seguimento a curto prazo e 
seguimento a longo prazo à entrada do modelo (ano 
2010), foi feito um exercício de modelização similar 
que permitiu prever a evolução dos novos doentes, 
desde o ano 2000, e estimar os que, em 2010, estariam 
em seguimento a curto e longo prazo. As Tabelas S2 
e S3 na secção Apêndices apresentam os valores esti-
mados de prevalência de lesões nos estadios de segui-
mento a curto prazo e seguimento a longo prazo uti-
lizados para parametrizar o modelo no ano de 2010.
d) Mortalidade geral
Taxas de mortalidade geral foram aplicadas a todos os 
indivíduos no modelo em todos os estadios. Os dados 
de mortalidade geral em Portugal Continental foram 
obtidos a partir de tábuas de mortalidade do Instituto 
Nacional de Estatística (INE) para o ano de 2018.17

e) Probabilidades de transição entre estadios
Foram utilizadas as probabilidades de transição en-
tre os diferentes estadios de saúde de CCNM (CBC 
e CEC) reportadas no estudo de Pil et al.15 De forma a 
melhor refletir a realidade portuguesa, foram identi-
ficadas fontes mais relevantes para as probabilidades 
de transição para metastização pós-tratamento (re-
corrência) entre os estadios CEC 0-II para CEC III 
e de CEC III para CEC IV. Para estas probabilidades 
foram utilizadas estimativas reportadas por Alam & 
Ratner23 no seu estudo de revisão da epidemiologia de 
CCNM. A probabilidade de progressão de CEC 0-II 
para CEC III baseou-se numa probabilidade de 8% a 
cinco anos ajustada à duração dos ciclos do modelo. 
A probabilidade de progressão de CEC III para CEC 
IV baseou-se numa probabilidade de 5%, também a 
cinco anos, ajustada à duração dos ciclos do modelo. 
A Tabela 1 apresenta as probabilidades de transição 
entre os estadios de saúde considerados no presente 
estudo.

Validação do modelo 
Os parâmetros epidemiológicos e clínicos utilizados 
para parametrizar o modelo, bem como os resultados 
obtidos através da modelização da evolução das pato-
logias CBC e CEC foram validados através de opinião 
de peritos.

Resultados
Prevalência de CCNM
A Tabela 2 resume as estimativas de prevalência para 
cada estadio de progressão de CBC e de CEC. A pre-
valência de cada patologia corresponde ao total de 
casos nos estadios de diagnóstico e tratamento e nos 
estadios de seguimento a curto e longo prazo.
O modelo cumulativo de incidência estima um total 
de 308 674 pessoas com CBC e de 71 423 pessoas com 
CEC, em Portugal Continental, em 2019. Estas esti-
mativas perfazem um rácio de 4,3 casos de CBC para 
cada caso de CEC. 
As mulheres apresentam uma prevalência mais eleva-
da de CBC do que os homens, com cerca de 56,7% dos 
casos (Fig. 3). O contrário observa-se na distribuição 
da prevalência de CEC por sexo, em que os homens re-
presentam cerca de 54,7% da prevalência total (Fig. 4). 
A distribuição da prevalência por faixa etária revela 
um padrão crescente, sendo o número de casos de 
CBC e CEC mais elevado nas faixas etárias mais avan-
çadas (Fig.s 5 e 6).
No que diz respeito à distribuição da prevalência 
por estadio de progressão da doença, observa-se 
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Tabela 1. Probabilidades de transição semestrais entre os estadios de CBC e CEC.

     

CBC: carcinoma basocelular; CEC: carcinoma espinocelular; D&T: diagnóstico e tratamento; H: homens; INE: Instituto Nacional de Es-
tatística; M: mulheres
a Metastização local ou distal. Estas probabilidades de transição foram alteradas de forma a refletir a realidade portuguesa.
b Baseado numa probabilidade de 8% a cinco anos ajustado à duração de ciclo do modelo de seis meses.
c Baseado numa probabilidade de 5% a cinco anos ajustado à duração de ciclo do modelo de seis meses.
d Somente mortalidade relacionada com o estadio de CEC IV foi considerada no modelo pelos autores Pil et al.15 Apesar de mortalidade 
por CBC ser possível e reconhecida pelos autores do presente trabalho, esta não foi integrada no modelo de forma a manter as suas 
características estruturais na íntegra.
Nota: Assumiu-se que todos os doentes provenientes do estadio de diagnóstico e tratamento (D&T) que não transitam para um estadio 
de morte por CEC ou morte por outras causas transitam para o estadio de seguimento a curto prazo e depois para um estadio de se-
guimento a longo prazo.

Livre de lesão para doença 

Sem lesão para CBC histologia agressiva

Sem lesão para CEC 0-II

Progressão natural da doença (não diagnosticados)

CBC <1cm para CBC 1-2 cm

CBC <1cm para CBC >2 cm

CEC 0-II para CEC III

CEC III para CEC IV

Progressão de não diagnosticado para D&T (Deteção clínica de lesão)

CBC <1cm para CBC <1 cm em D&T

CBC 1-2cm para CBC 1-2 cm em D&T

CBC >2cm para CBC >2 cm em D&T

CBC histologia agressiva para CBC histologia  
agressiva em D&T

CEC 0-II para CEC 0-II em D&T

CEC III para CEC III

CEC IV para CEC IV

Progressão para metastização pós-tratamento (recorrência)a

CEC 0-II para CEC III

CEC III para CEC IV

Mortalidade relacionada com CEC (CEC IV)d

Não diagnosticado

1º ano

Seguimento (curto e longo prazo)

Corresponde à incidência (por sexo e gru-
po etário) de CBC e CEC em diagnóstico 

e tratamento (D&T)

12,5%

12,5%

1,01%

7,04%

H: 3,21%; M: 3,85%

H: 33,67%; M: 15,55%

0,83%b

0,51%c

H: 13,55%; M: 33,86%

H: 13,55%; M: 33,86%

H: 6,33%; M: 9,71%

Transição entre estadios Probabilidade de transição Fonte

Pil et al, 201715

Alam & Ratner, 200123 

Pil et al, 201715

    

Sem lesão para CBC <1 cm
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Tabela 2. Prevalência de CBC e CEC em Portugal Continental em 2019.

     

CBC: carcinoma basocelular; CEC: carcinoma espinocelular
*Prevalência corresponde à soma de pessoas nos estadios de diagnóstico e tratamento e nos estadios de seguimento a curto e longo 
prazo.

Figura 3. Distribuição de prevalência de CBC por sexo.
CBC: carcinoma basocelular

Figura 4. Distribuição de prevalência de CEC por sexo.
CEC: carcinoma espinocelular

        

Carcinoma Basocelular

CBC <1 cm

CBC 1-2 cm

CBC <2 cm

CBC histologia agressiva

Total CBC

Carcinoma Espinocelular

CEC 0-II

CEC III

CEC IV

Total CEC

48 438

29 384

14 496

41 346

133 665

28 778

9884

398

39 060

Estadio
Prevalência*

Homens

62 939

38 540

19 353

54 177

175 010

23 537

8673

153

32 363

Mulheres Total

111 377

67 925

33 849

95 524

308 674

52 315

18 557

550

71 423
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que 36% do total de casos de CBC e 73% do total de  
casos de CEC se encontram em estadios mais preco-
ces, nomeadamente 111 377 casos em CBC <1 cm e 52 
315 casos em CEC 0-II (Fig.s 7 e 8). 

Figura 5. Distribuição de prevalência de CBC por sexo e
faixa etária.
CBC: carcinoma basocelular

    

Figura 6. Distribuição de prevalência de CEC por sexo e
faixa etária.
CEC: carcinoma espinocelular

    

Mortalidade relacionada com CCNM
Durante o período de modelização, entre 2010 e 2019, 
estimou-se um total de 1638 mortes prematuras por 
CEC IV (o único estadio da doença em que se con-
sidera existir mortalidade associada), o que corres-
ponde a um óbito por cada 44 casos de CEC nesse 
período. Do total de óbitos, cerca de 50,2% ocorreram 
no sexo masculino (Tabela 3). 
O número total de óbitos por todas as causas, no mes-

mo período, foi de 1 065 683, dos quais 536 715 mulhe-
res e 528 967 homens.

Discussão e Conclusão
O presente estudo teve como objetivo estimar a pre-
valência e a mortalidade por CCNM em Portugal 
Continental, de forma a quantificar a importância da 
doença no contexto português. Tal foi conseguido 
através da adaptação, parametrização e validação de 
um modelo económico integrando os vários estadios 
do CCNM. 
Foi utilizado um modelo populacional de incidên-
cia cumulativa, com uma mecânica de Markov, para 
modelizar a evolução da doença na população adulta 
em Portugal Continental em 2010, bem como na po-
pulação que se foi tornando adulta durante o período 
em análise. Estas coortes foram seguidas ao longo do 
tempo até ao ano de 2019, tendo sido registada a sua 
progressão através dos diferentes estadios de saúde 
do CCNM. O modelo utilizado considerou as duas 
patologias mais frequentes, o CBC e CEC, e refle-
te a epidemiologia e progressão natural destas duas 
patologias. Foi efetuada uma revisão da literatura 
para identificar a melhor evidência disponível sobre 
a epidemiologia de CCNM, de forma a melhor refletir 
a realidade portuguesa, a qual serviu de base para a 
parametrização e validação do modelo. 
O modelo estimou um total de 308 674 pessoas com 
CBC e de 71 423 pessoas com CEC, em Portugal  
Continental em 2019, perfazendo um rácio de 4,3 ca-
sos de CBC para cada caso de CEC. Esta estimativa de 
prevalência reflete os novos casos entre 2010 e 2019, 
bem como todos os casos já em seguimento a curto 
e longo prazo em 2010. Deste modo, esta é provavel-
mente uma subestimativa da real prevalência de CBC 
e CEC em 2019.
As mulheres apresentam uma prevalência mais eleva-
da de CBC do que os homens, com cerca de 56,7% dos 
casos. O contrário observa-se para o CEC, em que os 
homens representam cerca de 54,7% do total de casos. 
Embora a taxa de incidência de CBC e CEC seja supe-
rior nos homens, a prevalência estimada é impactada 
pela maior esperança de vida nas mulheres, contribuin-
do, assim, para uma prevalência superior neste grupo. 
A distribuição da prevalência por faixa etária revela um 
padrão crescente, sendo o número de casos de CBC e 
CEC mais elevado nas faixas etárias mais avançadas. 
Observou-se que 36% do total de casos de CBC e 73% 
do total de casos de CEC se encontram em estadios 
mais precoces, nomeadamente 111 377 casos em CBC 
<1 cm e 52 315 casos em CEC 0-II. 
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Figura 7. Distribuição de CBC por estadio.
CBC: carcinoma basocelular

    

Figura 8. Distribuição de CEC por estadio.
CEC: carcinoma espinocelular

    

Homens 

Mulheres

Total

CEC*

n

822

816

1638

Óbitos/casos de CEC

1/48

1/40

1/44

Tabela 3. Mortalidade por CEC durante o período de
modelização, em Portugal Continental.

CEC: carcinoma espinocelular; n: número
* Mortalidade somente referente a CEC IV.

    

O modelo estimou um total de 1638 mortes por CEC 
IV ao longo do período de modelização, o que corres-
ponde a um óbito por cada 44 casos de CEC nesse 
período. 
O presente estudo pretende colmatar a escassez e li-

mitações dos dados existentes acerca do CCNM em 
Portugal, na sua maioria provenientes dos registos 
oncológicos nacionais e regionais. Deste modo, as es-
timativas referentes à epidemiologia do CCNM são 
as mais atuais à presente data, apresentando valores 
desagregados para as duas neoplasias mais comuns, 
nomeadamente o CBC e o CEC. Este estudo apre-
senta, contudo, algumas limitações. Uma das limi-
tações prende-se com a falta de dados nacionais de 
incidência de CCNM, o que levou à necessidade de 
usar dados de estudos espanhóis para poder estimar a 
distribuição da incidência de CBC e de CEC por sexo 
e faixa etária na população portuguesa. Outra limi-
tação diz respeito à falta de informação sobre a pro-
gressão natural da doença na população portuguesa. 
Todavia, o modelo baseou-se na melhor evidência dis-
ponível na literatura internacional. Apesar das limi-
tações inerentes à metodologia utilizada, o presente 
trabalho apresenta informação relevante e necessária 
para a realidade portuguesa. 
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Apêndices
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Figura S1. Distribuição da incidência de carcinoma basocelular por sexo e grupo etário (taxas por 100 000 habitantes).

    

Figura S2. Distribuição da incidência de carcinoma espinocelular por sexo e grupo etário (taxas por 100 000 habitantes).
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