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NEOPLASIAS GASTROINTESTINAIS NA DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL
EM QUATRO DISTRITOS DO SUL DE PORTUGAL
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Resumo

Introdução: A incidência de neoplasias do tubo digestivo é
elevada em Portugal. O risco de carcinoma colorrectal está
aumentado na Doença Inflamatória Intestinal (DII). No
entanto, não existem dados epidemiológicos nacionais re-
ferentes a esta associação.
Objectivos: Identificar as características epidemiológicas e
clínicas de neoplasias gastrointestinais (NGI) encontradas
em doentes com DII, na população do Sul de Portugal. 
Métodos: Estudo multicêntrico, retrospectivo, abrangendo
um período de dez anos. As NGI em doentes com
DII.foram identificadas por inquérito a médicos de dife-
rentes especialidades de Hospitais do Sul do país, com
revisão dos processos clínicos dos casos identificados. 
Resultados: Participaram no estudo 7 Hospitais dos 4 dis-
tritos do Sul do País, tendo-se inquirido 295 médicos.
Numa população de 1 456 254 habitantes, a prevalência
estimada de D.I.I. foi de 57,6/100 000 habitantes, com uma
relação Colite Ulcerosa (CU)/Doença de Crohn (DC) de
1,9:1. Diagnosticaram-se 15 NGI em 13 doentes (2 neo-
plasias colorrectais síncronas), correspondente a 160
NGI/100 000 doentes com DII/ano, com incidência seme-
lhante entre a CU e a DC. A idade média de diagnóstico das
NGI foi de 56,9   11,1 anos. A duração média da DII foi de
11,7±9,0 anos, sendo maior na CU. Identificou-se 1 linfoma
ileal (em DC) e 14  adenocarcinomas (6 no recto, 6 no cólon
e 2 no íleon).
Comentários: A incidência de NGI, nos doentes com DII, foi
significativa no Sul de Portugal, sendo superior à da popu-
lação em geral, surgindo em idades mais jovens e com
maior frequência de neoplasias síncronas. A interpretação
destes dados deve ser cautelosa, mas a sua confirmação
poderia ter implicações na prática clínica. 

Summary

Introduction: There is a high incidence of sporadic colore-
ctal cancer in Portugal, and in the presence of
Inflammatory Bowel Disease (IBD), the risk of this cancer
is increased. However, there is a lack of epidemiological
information on the incidence of IBD associated gastroin-
testinal cancer (GIC) in Portugal.
Aim: To identify the epidemiologic and clinical features of
IBD associated gastrointestinal cancer (GIC) in a popula-
tion of IBD patients in the South of Portugal.
Methods: Multicentric, retrospective study of IBD patient
consultations from 1993 to 2002. The identification of GIC
in IBD patients was made by doctors' interview. Clinical
files were studied for these cases. 
Results: 295 physicians from 7 hospitals located in southern
Portugal were interviewed. In a population of 1 456 254
inhabitants there was an IBD prevalence of 57,6/100 000
inhabitants. The ratio between Ulcerative Colitis (UC) and
Crohn`s Disease (CD) was 1,9:1. Fifteen GIC were dia-
gnosed in 13 patients (there were 2 synchronous colorectal
cancers), with an incidence of 160 G.I.C./100 000 IBD
patients/year. The median age at diagnosis was 56,9±11,1
years. The duration of IBD was 11,7   9,0 years, which was
significantly greater in UC. Histologicaly, there was an ileal
lymphoma in one CD patient. All the other cancers were
adenocarcinomas (6 were located in the rectum, 6 in the
colon and 2 in the ileum).
Comments: The incidence of IBD related GIC was signifi-
cant in the South of Portugal, being higher than in the ge-
neral population, with cancers appearing at a younger age
and being more often synchronous. These findings must not
be considered definitive, but their confirmation could affect
the clinical approach to this problem in Portugal.
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INTRODUÇÃO

A incidência de neoplasias do tubo digestivo é elevada
em Portugal, contribuindo para tal um número impor-
tante de carcinomas do cólon e recto (CCR). A taxa de
mortalidade dos CCR. tem vindo a aumentar e é, actual-
mente, a maior entre as neoplasias malignas no nosso
país (1). 
As doenças inflamatórias intestinais (DII) têm um risco
aumentado de neoplasias intestinais (2-4), não estando
bem estabelecida a magnitude deste problema. Estas
neoplasias são uma complicação grave, responsável por
aproximadamente 15% da mortalidade na DII (5). No
entanto, os estudos epidemiológicos sobre a incidência
de neoplasias gastrointestinais (NGI) nos doentes com
DII são escassos, controversos e, por vezes, com resul-
tados discrepantes. Na CU, o risco está claramente
aumentado, com uma taxa de incidência, no Canadá, de
2,75 (4). Há trabalhos em que a probabilidade cumulati-
va de desenvolvimento de CCR na CU é de 2% aos 10
anos, 8% aos 20 anos e 18% aos 30 anos de evolução da
doença (6), com um risco que aumenta 0,5% a 1% por
ano, 8 a 10 anos após o diagnóstico (5). A extensão e
duração da colite, a coexistência de colangite escle-
rosante primária (CEP) e a história familiar de C.C.R.
são factores de risco conhecidos (5, 7), sendo o início da
doença em idade jovem também, por vezes, apontado (7-
8). Na colite da DC, é controversa a existência de um
aumento do risco de CCR, mas há investigadores que
demonstram um risco igual ao da CU com a mesma
extensão e duração de doença (9). O risco relativo varia
entre 0,89 e 3,4, sendo mais elevado nos doentes com
colite extensa, fístulas crónicas e doença de longa
duração, principalmente quando não submetidos a te-
rapêutica cirúrgica (10-13). É factor de protecção para o
CCR, na DII, o uso de 5-aminosalicilatos (5-ASA) (14)
e parece ser benéfico o uso de ácido fólico (15-16). 
Os programas de vigilância de CCR actualmente
recomendados nestes doentes baseiam-se na presença de
displasia como marcador de risco, mas a sua prática e
eficácia ainda são objecto de debate (3,17-19). Na CU,
esta estratégia diminui a incidência de C.C.R. e aumen-
ta a sobrevivência (17-19). De modo a maximizar a
relação custo-benefício, deve-se realizar colonoscopia
com pelo menos 32 biópsias de todo o cólon, com uma
frequência de acordo com a duração e extensão da
doença (14,20-22). Apesar de não ser consensual, uma
das estratégias preconizadas inclui: colonoscopia de 3
em 3 anos nos doentes com pancolite, a partir dos 7 anos
e até aos 20 anos de evolução; de 2 em 2 anos, dos 20
aos 30 anos de doença; anualmente, depois dos 30 anos
de doença e nos doentes com CEP (23). A colectomia
profiláctica deve ser considerada quando se detecta dis-

plasia ou quando os doentes de alto risco não confiam no
programa de vigilância e/ou o recusam, tendo em
atenção a morbilidade desta atitude e as suas impli-
cações na qualidade de vida dos doentes (24). Como a
colectomia profiláctica é ainda o meio de prevenção
mais eficaz, há quem questione os resultados da eficácia
da vigilância endoscópica e defenda a colectomia como
opção de primeira linha nos doentes de alto risco (com
CU de longa evolução, principalmente se iniciada em
idade jovem, história familiar de CCR ou coexistência
de CEP) (25). Na colite da DC, a vigilância endoscópica
parece diminuir o risco de CCR, mas a sua eficácia ainda
é discutida (26-27). 
O conhecimento das características epidemiológicas das
NGI na DII numa população é importante, pois permite
definir o risco real da ocorrência de neoplasia e planear
as estratégias para a respectiva prevenção e/ou detecção
precoce.
Neste estudo, procurou-se: 1) avaliar a incidência de
NGI nos doentes com DII, quer na CU quer na DC, na
população do Sul de Portugal; 2) estudar as característi-
cas epidemiológicas e clínicas dessas neoplasias e 3)
comparar a incidência de NGI na DII e na população em
geral.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi multicêntrico, com participação activa de
sete hospitais de quatro distritos do Sul de Portugal, bem
como de unidades de saúde, públicas e privadas, da área
geográfica avaliada. Tratou-se de um estudo retrospecti-
vo, abrangendo um período de 10 anos, de Janeiro de
1993 a Dezembro de 2002. 
Do Anuário Estatístico Regional, do Instituto Nacional
de Estatística (28) obtiveram-se dados demográficos da
população do Sul de Portugal. Os valores das incidências
de neoplasias na população geral foram obtidos no
Registo Oncológico Regional (29). 
A prevalência de DII foi estimada a partir do número de
doentes com esta patologia seguidos nos hospitais par-
ticipantes. 
Foram entrevistados médicos das especialidades de
Gastrenterologia, de Cirurgia Geral, de Medicina
Interna, de Oncologia e de Anatomia Patológica.
Procurou-se também identificar casos nos Serviços de
Anatomia Patológica de Hospitais Centrais de Lisboa
(Figura 1). 
Nos casos suspeitos ou confirmados de NGI em doentes
com DII, procedeu-se à consulta dos respe-ctivos
processos clínicos para colheita de dados. A informação
pesquisada incluía: idade; sexo; diagnóstico e evolução
da DII, diagnóstico, localização, caracterização histoló-
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gica e estadiamento da NGI e sobrevivência (Anexo 1).
Fez-se o cruzamento dos dados obtidos entre todos os
centros hospitalares participantes.
A análise estatística dos resultados foi feita através do
SPSS 10,1 para Windows, tendo-se usado os testes
estatísticos: teste "t de Student" e qui-quadrado.
Em cada Hospital, obtiveram-se as aprovações da
Direcção Clínica e da Comissão de Ética. 
A comunicação entre os diferentes centros participantes
fez-se por correio electrónico e houve duas reuniões
presenciais para preparação do projecto de trabalho e
para apresentação e discussão de resultados.

RESULTADOS

A população abrangida pelo estudo foi de 1 456 254
habitantes (28). 
O número de doentes com DII, na população estudada,
foi de 840 (Figura 2). Destes, 541 doentes (62%) apre-
sentavam CU, 288 doentes (34,3%) DC e 31 doentes
(3,7%) foram referenciados como tendo Colite
Indeterminada. A prevalência estimada de DII nos qua-
tro distritos do Sul de Portugal foi de 57,6/100 000 habi-
tantes, sendo de 37,2/100 000 habitantes para a C.U. e
de 19,8/100 000 habitantes para a DC, com uma relação

Figura 1 - Número de médicos entrevistados por especialidade.

Figura 3: Distribuição dos doentes com DII e NGI por hospital.

Figura 4: Distribuição dos casos de NGI identificados pelos anos
em que decorreu o estudo.

Figura 2: Distribuição do número de doentes com DII por hospital.

CU: DC de 1,9:1. 
Encontraram-se 15 NGI em 13 doentes (11 doentes com
neoplasias únicas e 2 com neoplasias síncronas) (Figura
3), o que equivale a uma incidência média estimada, no
período de 10 anos do estudo, de 160 NGI/100 000
doentes com DII/ano.
Não houve assimetrias na distribuição do número de
casos diagnosticados ao longo do período de estudo
(Figura 4). 
No que respeita à incidência de NGI por tipo de DII, 8
das NGI (54%) surgiram em 7 doentes com C.U. e as
restantes 7 NGI (46%) em 6 doentes com D.C.. Portanto,
a incidência média de NGI, durante o período de 10 anos
estudados, foi de 130/100 000 doentes/ano na CU e de
200/100 000 doentes/ano na DC, sem diferença estatisti-
camente significativa (p= 0, 56).
A localização mais frequente das NGI foi a colorrectal,
onde se identificaram 12 NGI (80%): 6 (40%) no recto,
3 (20%) no cólon esquerdo e 3 (20%) no cólon direito.
No íleon detectaram-se 3 neoplasias (20%) e no tubo
digestivo alto nenhuma (Quadro I). Diagnosticaram-se 2
neoplasias colorrectais síncronas em 2 doentes (16,6%
dos CCR). Comparando a localização entre a CU e DC,
verifica-se que as 3 neoplasias  ileais se observaram ape-
nas na DC.
A população de doentes com DII e NGI foi constituída
por 10 doentes do sexo masculino (77%) e 3 doentes do
sexo feminino (23%), com relação sexo masculino: fe-
minino de 2,3:1. Na CU, 4 doentes (57,1%) eram do
sexo masculino e 3 doentes (42,9%) do sexo feminino;
na DC, todos os doentes eram do sexo masculino. Todas
as mulheres apresentaram CCR., enquanto 7 dos homens
tinham CCR. e 3 deles tinham neoplasias ileais. 
A média de idades de diagnóstico da DII nos doentes
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Colite Ulcerosa   Doença de Crohn

Tubo digestivo alto 0 0

Íleon 0 3

Cólon direito 2 1

Cólon esquerdo 2 1

Recto 4 2

Total de NGI 8 7

Doentes com NGI                             7 6 

Total de doentes 541 288
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com NGI foi de 44,9±13,2 anos (14-69 anos), sendo de
40,3±12,4 anos (14-53 anos) na CU e de 50,3±13 anos
(30-69 anos) na DC, sem diferença significativa (p = 0,18). 
A média de idades de diagnóstico da NGI foi de 56,9
11,1 anos (37-74 anos), tendo sido semelhante na CU
(57,4±12 anos; 37-74 anos) e na DC (56,2±10,9 anos;
39-69 anos) (p = 0,84). A idade média de diagnóstico de
CCR foi de 55±11,5 anos (37-74 anos). A idade média do
diagnóstico dos adenocarcinomas ileais foi de 61,5±
10,6 anos (54-69 anos). 
A duração média da DII aquando do diagnóstico da NGI
foi de 11,7±9 anos (0-28 anos) (Figura 5), sendo signi-
ficativamente maior na CU (16,7±7anos; 8-28 anos)
relat ivamente à  DC (5,8±7,8 anos;  0-20 anos)
(p= 0,02). De realçar que, em 2 doentes, o diagnóstico
de DC e NGI foi simultâneo.
Nos CCR, a duração média da DII foi de 12,7±8,9 anos
(0-28 anos) e nos adenocarcinomas ileais foi de 2,5 ±3,5
anos (0-5 anos).
Dos 9 casos de NGI e DII com mais de 7 anos  de
evolução (7 com CU e 2 com DC), apenas 3 doentes com
CU se encontravam em programa de vigilância. 

De referir que nenhum dos doentes apresentava colan-
gite esclerosante primária nem tinha registo de história
familiar de CCR.
Em relação à histologia das NGI, 14 (93,3%) eram ade-
nocarcinomas e apenas 1 (6,6%) era um linfoma não
Hodgking de baixo grau, localizado no íleon, que ocor-
reu num doente com DC.
A incidência de CCR, no período estudado, foi de
120/100 000 doentes com DII/ano. Na CU a incidência
foi de 134/100 000 doentes com CU/ano e na DC de
104/100 000 doentes com DC/ano, durante o período de
10 anos avaliado, sem diferença significativa entre as
duas patologias (p= 0,75).
A incidência de adenocarcinomas ileais, que apenas ocor-
reram na DC foi de 69,4/100 000 doentes com DC/ano. 
No estadiamento TNM e Dukes dos 12 CCR identifica-
dos, a CU teve estádios avançados em 62,5% dos CCR
(5 doentes) e a DC em 25% (1 doente) (Quadro II), com
uma diferença não significativa (p= 0,67). 
Até ao final do período do estudo, a sobrevivência média
foi de 3,2±2,9 anos (4 meses - 9 anos) (Quadro III). Na
CU foi de 3,1±3 anos (4 meses - 9 anos) e na DC foi de
3,3±3 anos (1-8 anos), sem diferença significativa (p = 0,89).
A taxa de mortalidade foi de 38,4% (5 doentes), com
uma sobrevivência desde o diagnóstico de NGI de 1 ano
(4 - 20 meses). A taxa de mortalidade na DC foi de 50%
(3 doentes) e na CU de 29% (2 doentes). De referir que
1 dos doentes falecidos tinha adenocarcinoma ileal e os
restantes CCR, em dois deles síncronos.
Os dados fornecidos pelo Registo Oncológico Regional
foram apenas relativos a neoplasias do cólon e recto, ao
ano 2000 e à população nacional (pois a zona Sul do país
considerada não é coincidente com a do nosso estudo).
Obteve-se assim uma estimativa de incidência de CCR
na população geral nacional de 5 714 casos em 10 536
117 habitantes, ou seja, de 54,2/100 000 habitantes/ano.

Figura 5: Duração da DII à altura do diagnóstico de NGI
(Nota: CU = Colite Ulcerosa; DC = Doença de Crohn)

Quadro I - Localização das NGI de acordo com DII

CCR síncronos em 2 doentes
CU = Colite Ulcerosa; D.C. = Doença de Crohn; N.G.I. = neoplasias gastroin-
testinais

Quadro II - Estadiamento dos CCR na DII

CU = Colite Ulcerosa; DC = Doença de Crohn

TNM       CU       DC      Total       Dukes       CU      DC     Total

0            1           1 2 A 2 2           4

I           1           1 2 B 1 1           2

II           1           1 2 C 2 1            3

III           2           1 3 D 3 0          3

IV 3         0 3

Quadro III - Sobrevivência por tipo de neoplasia

CCR = carcinoma colo-rectal; ADC = adenocarcinoma

Tipo de Tumor N.º doentes         Média (mínima-máxima) anos

CCR 10 3,1  (0,3-9) 

ADC ileal                    2 1,5  (1-2) 

Linfoma ileal                 1 6 
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DISCUSSÃO

O CCR é muito frequente em Portugal. Apesar de não
existirem dados epidemiológicos sobre esta neoplasia na
população geral, presume-se que a sua incidência é ele-
vada devido à sua alta taxa de mortalidade (1,29). 
Investigação metodologicamente rigorosa, que avalie a
epidemiologia da DII, é escassa a nível mundial.
Actualmente, não existem resultados fiáveis, de base
populacional, sobre a incidência e prevalência de DII em
Portugal. Trabalhos recentes apontam para uma incidên-
cia de CU de 5-15/100 000 habitantes e de DC de 4-
7/100 000 habitantes (30-33), com uma prevalência de
150-250/100 000 habitantes e 53-200/100 000 habi-
tantes, respectivamente (34). Verifica-se que a incidên-
cia de CU estabilizou nos últimos anos, mas que a da DC
aumentou 3 a 6 vezes desde 1960, não se sabendo se este
aumento é real ou devido a um melhor diagnóstico (34).
Num estudo epidemiológico europeu, realizado entre
1991-1993, observou-se uma variação geográfica da
incidência de DII, com um gradiente norte-sul (30). A
incidência de DII em Portugal foi de 2,8/100 000 habi-
tantes para a CU e de 2,3/100 000 habitantes para a DC,
sendo inferior à registada no Norte da Europa, Estados
Unidos da América e Canadá (34-35). A baixa prevalên-
cia de DII estimada no Sul de Portugal, neste trabalho,
está de acordo com esses valores. Tal como na maioria
das regiões, a prevalência de CU foi superior à da DC,
com uma relação de 1,9:1. No entanto, os nossos dados
foram obtidos a partir da casuística das consultas hospi-
talares, o que aumenta o risco de subdiagnóstico, com
números provavelmente inferiores aos reais, já que os
casos de DII ligeira ou assintomática podem não ser
identificados e os doentes seguidos em instituições fora
da área abrangida foram excluídos. Por outro lado,
existe a possibilidade de o mesmo doente ser observado
em diferentes centros e não foram verificados os
critérios de diagnóstico utilizados em todos os doentes,
o que pode conduzir a um sobre-diagnóstico.
Os casos de NGI em DII foram identificados através de
entrevistas médicas, tendo-se realizado uma cobertura
geográfica ampla e exaustiva. Procedeu-se a inquérito
directo a médicos de especialidades que estão mais
vocacionadas para detecção e tratamento destes doentes.
Além dos médicos pertencentes aos centros hospitalares
envolvidos, colheu-se também informação junto de
Gastrenterologistas que exerciam actividade extra-hos-
pitalar na área do estudo. Apesar de o método de entre-
vistas se basear na memória dos médicos, apostou-se na
raridade da coincidência destes diagnósticos como moti-
vadora para recordar os casos. Existe, contudo, um risco
inerente de subdiagnóstico. Além disso, pode ter-se
excluído alguns doentes que são seguidos em hospitais

diferentes do da sua área de residência ou em instituições
privadas de saúde eventualmente não contactadas.
Também pode haver doentes com NGI em que o dia-
gnóstico de DII é desconhecido, como dois dos doentes
com DC em que o diagnóstico de DII se fez simultanea-
mente com o da NGI. O cruzamento dos dados dos dife-
rentes centros foi importante, pois identificou dois
doentes que eram seguidos em hospitais fora da sua área
de residência. 
A incidência estimada de CCR na DII no Sul de
Portugal, apesar de baixa, revelou-se importante. Em
relação à estimada para a população geral a nível
nacional, independentemente da idade, foi 2,2 vezes
maior e atingiu principalmente doentes de grupos etários
mais jovens do que o CCR esporádico, que aumenta a
sua frequência nos doentes a partir dos 65 anos de idade
(29). Comparada com a incidência de CCR na CU
noutros países, que variou entre 200 a 400/100 000
doentes com CU/ano (6), a deste trabalho foi menor
(134/100 000 doentes com CU/ano). No que respeita a
DC, o nosso estudo apresenta uma incidência de CCR
elevada de 104/100 000 doentes com DC/ano, maior que
a da população geral. Uma análise dinamarquesa (10),
que decorreu entre 1962-1987, refere uma incidência
significativamente menor de 21,4/100 000 doentes/ano,
sem diferença em relação à população geral. Contudo, é
difícil valorizar esta discrepância, pois são dois estudos
com metodologias diferentes, realizados em épocas dis-
tintas.
Nos nossos doentes, o número de CCR síncronos foi
bastante elevado em relação ao normalmente descrito no
CCR esporádico, que é de aproximadamente 5% (36-37).
Os adenocarcinomas do intestino delgado são extrema-
mente raros e localizam-se preferencialmente no duode-
no, na população geral (38). Na DC, esta complicação é
pouco frequente, é mais comum no íleon e tem como
factores de risco: uma duração de doença superior a 10
anos, a existência de ansas do intestino delgado excluí-
das, doença cronicamente activa não operada e fístulas
crónicas (34). O seu aparecimento está aumentado, com
um risco relativo que varia entre 0-67 nos diferentes cen-
tros (10-13, 39-40). Na população avaliada, a incidência
de adenocarcinoma ileal na DC foi elevada e surgiu em
doentes com reduzido tempo de evolução da doença o
que poderá dever-se a um atraso do diagnóstico da DII.
As neoplasias do tubo digestivo alto nos doentes com
DII têm um risco semelhante à população geral (10).
Neste estudo não se observou nenhum caso, provavel-
mente por terem sido incluídos poucos doentes.
No que respeita à incidência de NGI por tipo de DII, o
número total de NGI e, nomeadamente, de CCR, não foi
significativamente diferente entre a CU e a DC, excepto
as neoplasias ileais que só se observaram na DC. 
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A incidência de NGI no sexo masculino foi muito mais
elevada. Porém, como não temos a distribuição por sexo
dos doentes com DII de base, não podemos interpretar
este dado.
O tempo de duração da DII foi significativamente maior
na CU, surgindo as NGI apenas a partir dos oito anos de
evolução de doença. Por outro lado, na DC, a maioria
das NGI diagnosticou-se nos primeiros 10 anos de
evolução. O diagnóstico de NGI numa fase precoce da
doença não é o habitual, estando normalmente descrito
um aumento desta complicação sobretudo a partir dos 8
a 10 anos de doença (2,18). No entanto, é de salientar
que a idade de diagnóstico da DC nos doentes com NGI
no nosso estudo foi alta, o que possivelmente significa
não uma curta duração, mas um diagnóstico tardio.  
O estadiamento dos CCR nos doentes com DII foi
avançado, principalmente na CU. Isto pode ser devido ao
facto de as manifestações clínicas da DII mascararem as
manifestações da neoplasia, atribuindo-se à doença
alguns sinais/sintomas que permitiriam um diagnóstico
mais precoce do CCR.
A sobrevivência dos C.C.R. associados a DII é menor
que a do CCR esporádico, com um pior prognóstico na
DC (34, 41-42). A sobrevivência média no nosso traba-
lho foi baixa, não havendo dados que permitam uma
comparação fiável com o CCR esporádico. Não houve
diferenças entre os dois tipos de DII. Todavia, se tiver-
mos em conta o estadio menos avançado dos CCR na
DC e a igual sobrevivência, talvez possamos inferir um
pior prognóstico nesta patologia. 
A metodologia utilizada, com uma pesquisa retrospecti-
va, baseada em entrevistas a médicos e consulta de
processos clínicos, acarreta limitações importantes.
Assim, os dados epidemiológicos da prevalência da DII
e incidência de NGI, no Sul de Portugal, devem ser con-
siderados uma estimativa. O ROR, através do qual foi
obtida a incidência estimada de CCR na população geral,
refere dificuldade no registo exaustivo das neoplasias
malignas a nível nacional. Por tudo isto, a interpretação
dos dados apresentados deve ser cautelosa. No entanto,
perante a ausência de outros dados portugueses refe-
rentes à incidência de NGI na DII, o nosso estudo
fornece uma determinação aproximada.
O conhecimento da dimensão do risco e das característi-
cas epidemiológicas das NGI na DII em Portugal é fun-
damental, de modo a adequarmos as estratégias de pre-
venção e vigilância à nossa realidade. Há necessidade de
se realizar um estudo prospectivo, utilizando um mode-
lo de "rede" de médicos interessados a nível nacional,
para se obterem resultados mais seguros em relação à
quantificação deste risco e à sua implicação na prática
clínica.

Agradecimentos:
Os Autores agradecem à Ferring Portuguesa - Produtos
Farmacêuticos o apoio na concretização deste projecto.  

Correspondência:

Ana Isabel Vieira
Rua Eleutério Teixeira n.º 2, 4º Dtº.
2825 Monte da Caparica
Fax: 21 386 14 71
E-mail: anaircvieira@hotmail.com

BIBLIOGRAFIA

1. Suspiro A, Mão de Ferro, S, Lage P, Claro I, Chaves P, Rodrigues
P, et al. Rastreio endoscópico em familiares de doentes com can-
cro do cólon e recto. GE - J Port de Gastrenterol 2003; 10; 273-79.

2.  Judge TA, Lewis JD, Lichtenstein GR. Colonic dysplasia and can-
cer in inflammatory bowel disease. Gastrointest Endosc Clin N
Am 2002; 12: 495-523.

3. Itzkowitz SH. Cancer prevention in patients with inflammatory
bowel disease. Gastroenterol Clin North Am 2002; 31: 1133-44.

4. Bernstein CN, Blanchard JF, Kliewer E, Wajda A. Cancer risk in
patients with inflammatory bowel disease: a population-based
study. Cancer 2001; 91: 854-62.

5.  Munkholm P. Review article: the incidence and prevalence of col-
orectal cancer in inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol
Ther 2003; 18 Suppl 2: 1-5.

6. Eaden JA, Abrams KR, Mayberry JF. The risk of colorectal can-
cer in ulcerative colitis: a meta-analysis. Gut 2001; 48: 526-35.

7.  Gyde SN, Prior P, Allan RN, Stevens A, Jewell DP, Truelove SC,
et al. Colorectal cancer in ulcerative colitis: a cohort study of pri-
mary referrals from three centres. Gut 1988; 29: 206-17.

8. Langholz E, Munkholm P, Krasilnikoff PA, Binder V.
Inflammatory bowel diseases with onset in childhood. Clinical
features, morbidity, and mortality in a regional cohort. Scand J
Gastroenterol 1997; 32: 139-47.

9. Gillen CD, Walmsley RS, Prior P, Andrews HA, Allan RN.
Ulcerative colitis and Crohn's disease: a comparison of the co-
lorectal cancer risk in extensive colitis. Gut 1994; 35: 1590-2.

10.  Munkholm P, Langholz E, Davidsen M, Binder V. Intestinal can-
cer risk and mortality in patients with Crohn's disease.
Gastroenterology 1993; 105: 1716-23.

11.  Fireman Z, Grossman A, Lilos P, Hacohen D, Bar Meir S, Rozen   P,
et al. Intestinal cancer in patients with Crohn's disease. A population
study in central Israel. Scand J Gastroenterol 1989; 24: 346-50.

12. Gollop JH, Phillips SF, Melton LJ 3rd, Zinsmeister AR.
Epidemiologic aspects of Crohn's disease: a population based
study in Olmsted County, Minnesota, 1943-1982. Gut 1988; 29:
49-56.

13.  Gillen CD, Andrews HA, Prior P, Allan RN. Crohn's disease and
colorectal cancer. Gut 1994; 35: 651-5.

14.  Eaden J, Abrams K, Ekbom A, Jackson E, Mayberry J. Colorectal
cancer prevention in ulcerative colitis: a case-control study.
Aliment Pharmacol Ther 2000; 14:145-53.



84 A. VIEIRA ET AL GE Vol. 12

15. Lashner BA, Heidenreich PA, Su GL, Kane SV, Hanauer SB. Ef-
fect of folate supplementation on the incidence of dysplasia and
cancer in chronic ulcerative colitis. A case-control study.
Gastroenterology 1989; 97: 255-9.

16. Lashner BA, Provencher KS, Seidner DL, Knesebeck A,
Brzezinski A. The effect of folic acid supplementation on the risk
for cancer or dysplasia in ulcerative colitis. Gastroenterology
1997; 112: 29-32.

17.  Shanahan F. Review article: colitis-associated cancer - time for
new strategies. Aliment Pharmacol Ther 2003; 18 Suppl 2: 6-9.

18.  Greenson JK. Dysplasia in inflammatory bowel disease. Semin
Diagn Pathol 2002; 19: 31-7.

19. Inadomi JM. Cost-effectiveness of colorectal cancer surveillance
in ulcerative colitis. Scand J Gastroenterol Suppl 2003; (237):17-21.

20. Karlen P, Kornfeld D, Brostrom O, Lofberg R, Persson PG, Ekbom
A. Is colonoscopic surveillance reducing colorectal cancer mor-
tality in ulcerative colitis? A population based case control study.
Gut 1998; 42: 711-4.

21. Provenzale D, Kowdley KV, Arora S, Wong JB. Prophylactic
colectomy or surveillance for chronic ulcerative colitis? A deci-
sion analysis. Gastroenterology 1995; 109: 1188-96.

22.  Provenzale D, Wong JB, Onken JE, Lipscomb J. Performing a
cost-effectiveness analysis: surveillance of patients with ulcera-
tive colitis. Am J Gastroenterol 1998; 93: 872-80.

23. Lashner BA. Colorectal cancer surveillance for patients with
inflammatory bowel disease. Gastrointest Endosc Clin N Am
2002; 12: 135-43.

24. Lashner BA. Motion - colonoscopic surveillance is more cost
effective than colectomy in patients with ulcerative colitis:
Arguments for the motion. Can J Gastroenterol 2003; 17: 119-21.

25.  Ekbom A. Motion - colonoscopic surveillance is more cost effec-
tive than colectomy in patients with ulcerative colitis: arguments
against the motion. Can J Gastroenterol 2003; 17: 122-4.

26.  Sigel JE, Petras RE, Lashner BA, Fazio VW, Goldblum JR. Intes-
tinal adenocarcinoma in Crohn's disease: a report of 30 cases with a
focus on coexisting dysplasia. Am J Surg Pathol 1999; 23: 651-5.

27.   Friedman S, Rubin PH, Bodian C, Goldstein E, Harpaz N, Present
DH. Screening and surveillance colonoscopy in chronic Crohn's
colitis. Gastroenterology 2001; 120: 820-6.

28.   Departamento de Estatísticas Censitárias e da População - Serviço
de Estudos sobre a População. Instituto Nacional de Estatística.
Estimativas de população residente em Novembro de 2000.
Lisboa; 2000.  

29. Registo Oncológico Regional Sul. Instituto Português de
Oncologia Francisco Gentil, Lisboa. Estudo estatístico de

Neoplasias Colorrectais. Lisboa; 2000. 
30. Shivananda S, Lennard-Jones J, Logan R, Fear N, Price A,

Carpenter L, et al. Incidence of inflammatory bowel disease
across Europe: is there a difference between north and south?
Results of the European Collaborative Study on Inflammatory
Bowel Disease (EC-IBD). Gut 1996; 39: 690-7.

31.  Srivastava ED, Mayberry JF, Morris TJ, Smith PM, Williams GT,
Roberts GM, et al. Incidence of ulcerative colitis in Cardiff over
20 years: 1968-87. Gut 1992; 33: 256-8.

32. Loftus EV Jr, Silverstein MD, Sandborn WJ, Tremaine WJ,
Harmsen WS, Zinsmeister AR. Ulcerative colitis in Olmsted
County, Minnesota, 1940-1993: incidence, prevalence, and sur-
vival. Gut 2000; 46: 336-43.

33. Ekbom A, Helmick C, Zack M, Adami HO. The epidemiology of
inflammatory bowel disease: a large, population-based study in
Sweden. Gastroenterology 1991; 100: 350-8.

34. Lichtenstein G. The clinician's guide to inflammatory bowel dis-
ease. 1st edition. New Jersey: Slack Incorporated; 2003. p. 113-23. 

35. Sandler R, Loftus E Jr. Epidemiology of Inflammatory Bowel
Disease. In: Santor R, Sandborn W. Kirsner's Inflammatory Bowel
Disease. 6th Ed. Saunders, New York  2004: 245-262.

36. Arenas RB, Fichera A, Mhoon D, Michelassi F. Incidence and the-
rapeutic implications of synchronous colonic pathology in colore-
ctal adenocarcinoma. Surgery 1997; 122: 706-9; discussion 709-10.

37. Riegler G, Bossa F, Caserta L, Pera A, Tonelli F, Sturniolo GC, et
al. Colorectal cancer and high grade dysplasia complicating ulce-
rative colitis in Italy. A retrospective co-operative IG-IBD study.
Dig Liver Dis 2003; 35: 628-34.

38. Sleisenger M. Gastrointestinal and liver disease: pathophysiology,
diagnosis, management. 7th Ed.  Philadelphia: Saunders; 2002. P.
2169-172.

39. Persson PG, Karlen P, Bernell O, Leijonmarck CE, Brostrom O,
Ahlbom A, et al. Crohn's disease and cancer: a population-based
cohort study. Gastroenterology 1994; 107: 1675-9.

40. Jess T, Winther KV, Munkholm P, Langholz E, Binder V. Mortality
and causes of death in Crohn's disease: follow-up of a population-
based cohort in Copenhagen County, Denmark. Gastroenterology
2002; 122: 1808-14.

41. Ekbom A, Helmick CG, Zack M, Holmberg L, Adami HO. Sur-
vival and causes of death in patients with inflammatory bowel dis-
ease: a population-based study. Gastroenterology 1992; 103: 954-60.

42. Palli D, Trallori G, Saieva C, Tarantino O, Edili E, D'Albasio G, et
al. General and cancer specific mortality of a population based
cohort of patients with inflammatory bowel disease: the Florence
Study. Gut 1998; 42: 175-9.



Março/Abril 2005 NEOPLASIAS GASTROINTESTINAIS NA DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL 85

Anexo 1 - Inquérito por doente

Neoplasias gastrointestinais na Doença Inflamatória do Intestino - Sul de Portugal 

Inquérito por Doente

1. Hospital de __________________________________ (Cidade)

2. Doente __________________________ (3 iniciais do 1º e último nome)

3. Raça: caucasiana  -  negra  - asiática  -  indiana  - outra ________________

4. Sexo: masculino  -  feminino

5. Data de nascimento:______/______/_______;    Idade:_________ anos

6. DII: Colite Ulcerosa (CU) - Doença de Crohn (DC) - Colite Indeterminada (CI)

7. Diagnóstico de DII: Ano __________/_____________ ;  Idade ____________anos

8. Indique a extensão máxima de DII:
DC: Colon; Ileon; Ileocólica; Tubo Digestivo Alto
CU: Recto; Colite esquerda; Pancolite; Backwash-ileitis

9. Apenas nos doentes com CU, referir na altura do diagnóstico da NGI:
- Localização DII:  recto  -  cólon esquerdo  -  todo o cólon  -  backwash ileitis
- Nº de dejecções durante o dia: 1 a 3  -  4 a 6  -  7 a 9  -  > 9
- Nº de dejecções durante a noite: 0  - 1 a 3  -  4 a 6
- Urgência na defecação: nenhuma  -  rápida  -  imediata  -  incontinente
- Sangue nas fezes: nenhum  -  vestígios  -  muito ocasionalmente  -  normalmente muito
- Manifestações extracólicas:  artralgias  -  uveíte  -  eritema nodoso  -  outras      

__________________________________________________________________________ (indique quais)

10. Apenas nos doentes com DC, referir na altura do diagnóstico da NGI:
- Localização da DII:   íleon  -  cólon  -  ileocólica  -  tubo digestivo alto                                                                                        

(____________ Indique onde)                                                                                     
- Comportamento da DII: não estenosante e não penetrante  - estenosante  -   penetrante
- Nº de dejecções líquidas por dia: ___________________
- Massa addominal:  ausente -  duvidosa  -  definida  -  definida e dolorosa
- Dor abdominal:  ausente  -  ligeira  -  moderada  -  grave  
- Bem-estar geral:  muito bem  -  quase bem  -  mal  -  muito mal
- Complicações: artralgias  -  uveíte  -  eritema nodoso  -  úlceras aftoides bucais  -  pioderma gangrenoso  -  fissura anal  -  fístula
(______________________ indique onde)  -  abcesso (_________________________ indique onde)

11. Actividade de DII: agudizações raras (>3/3 anos) -  agudizações pouco frequentes ( ≥ 1 /ano)  - agudizacões frequentes (<1/ano)
-  persistentemente activa  -  remissão com imunomodoladores

12. Nº de internamentos por DII anteriores ao diagnóstico de NGI:
_________________________________________________________________________________________________________

13. Diagnóstico de NGI: Ano ______/________ ; Idade _______anos

14. Nº de NGI: 1 único  -   síncronos _______ (indique nº)

15. Sintomas e/ou sinais de alarme:  não   -    sim: quais ?
_________________________________________________________________________________________________________

16. Método de diagnóstico: endoscopia (fibrossigmoidoscopia/colonoscopia / EDA / enteroscopia por cápsula)- radiologia (TAC /
MRI / Clister opaco / Trânsito intestinal - cirurgia (indique motivo e qual a  cirurgia)
_________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ )

N.º 



86 A. VIEIRA ET AL GE Vol. 12

17. Doente em programa de vigilância:  Não - Sim (3/3 anos - 2/2 anos - anual)

18. Data da última endoscopia _______________  (indique qual) anterior ao diagnóstico de NGI: _________/__________ ; 
realizou biópsias: sim - não

19. Localização de NGI: esófago - estômago - duodeno - jejuno - ileon - colon direito - colon esquerdo - recto-anus
20. Localização da NGI em áreas de lesão macroscópica por DII:  sim na altura do diagnóstico de NGI  - sim na altura e previa-

mente ao diagnóstico de NGI - sim só anteriormente ao diagnóstico de NGI - não 
21. Estenose pré-existente a NGI : não - sim _______ meses (indique há quantos meses)
22. Anatomopatologia - A): adenocarcinoma -  linfoma  -  Pavimentocelular
23. Anatomopatologia - B): Sem displasia 

Com displasia: concomitante na área adjacente à NGI - concomitante noutras áreas à distância  
em relação à NGI - detectada anteriormente ___________ meses (indique há quantos meses) : 
alto grau  -  baixo grau - indefinida    

24. Anatomopatologia - B): Descrição completa (diferenciação, tamanho, conteúdo coloide,  ploidia DNA, ...)
_________________________________________________________________________________________________________

25. Classificação de NGI: TNM ______________; Dukes ______; linfoma ___________________________

26. Terapêutica efectuada para NGI: ressecção cirúrgica curativa - RT préop.+cirurgia curativa - cirurgia curativa+Rt pósop. -
cirurgia curativa+QT pós op. - cirurgia curativa+RT+QT pós op. - cirurgia paliatica  - RT - QT - QT+RT

SE cirurgia, indique  qual________________________________________________________

27. Tempo decorrido entre o diagnóstico e o tratamento de NGI: ____________________________________

28. Complicações da terapêutica de NGI:
_________________________________________________________________________________________________________

29. Sobrevida após o diagnóstico de NGI: _________________meses  -   ainda vivo(a)

A) Sobrevivência livre de NGI _______  meses / Sobrevivência livre de metástases à distância  _________ meses
B) Indique a causa de morte  ______________________________________________________________________________

30. Hábitos tabágicos: não  - sim, passados (_____ anos (indique há quantos anos); _____ UMA)  -  sim, actuais (______UMA)
31. Apendicectomia anterior ao diagnóstico de DII: sim   -  não _____________________________________________________

32. ANCA: positivo  -  negativo  -  desconhecido

33. ASCA: positivo  -  negativo  -  desconhecido

34. Coexistência de doença colestática crónica: não -sim, ______________________________(indique qual)

35. Familiares com DII: não  -  sim ______________________________________________ (indique quem)

36. Familiares com NGI: não  -  sim ____________________________________________ (indique quem) /
/________________________________________________________________________ (indique que NGI e sua localização)

37. Terapêutica para DII anterior ao diagnóstico de NGI  (indique dose e duração de tratamento):  
Salazopirina _________________  -   5ASA _________________  -   Corticosteroides ____________________ -  Azatioprina
_____________________ - 6-MP __________________________ -   Metotrexato ___________________  -   Infliximab
______________________  -  Ciclosporina _______________________  - nenhuma  -  Outros (incluindo minerais, vitaminas,
etc) 
38. Cirurgia(s) gastrointestinal(ais) anterior(es) ao diagnóstico de NGI:  não   -   sim (indique o motivo, tipo e data da cirurgia
_________________________________________________________________________________________________________
39. Terapêutica com AINES anterior ao diagnóstico de NGI: não  -
sim,___________________________________________________________________ (indique qual e dose)

40. Terapêutica para DII posterior ao tratamento da NGI  (indique dose e duração de tratamento): Salazopirina
_________________ _________________  -   5ASA _________________  -   Corticosteroides ____________________ -
Azatioprina _____________________ - 6-MP __________________________ -   Metotrexato ___________________  -
Infliximab ______________________  -  Ciclosporina _______________________  -  nenhuma

41. Vigilância da DII efectuada posteriormente à terapêutica de NGI (indique método de periodicidade)
_________________________________________________________________________________________________________


