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103 CARCINOMA BRÔNQUICO EM NÃO TABAGISTAS: TIPO HISTOLÓGICO E ESTADIAMENTO. Paiva 
FR, Dienstmann R, Fagundes LP, Lisboa TC, Knorst MM. (Serviço de Pneumologia / Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre e Departamento de Medicina Interna / Faculdade de Medicina / UFRGS). 
O fator de risco mais importante para o carcinoma brônquico é o tabagismo. Os tipos histológicos carcinoma de 

pequenas células e epidermóide são mais freqüentemente relacionados ao mesmo. Este trabalho objetiva estudar o tipo histológico 
e o estádio do carcinoma brônquico em pacientes não tabagistas. Da amostra inicial de 460 pacientes com carcinoma brônquico 
diagnosticados entre janeiro de 1990 e dezembro de 1998 no HCPA, 28 pacientes eram não tabagistas. Os dados dos pacientes não 
tabagistas foram comparados aos dos tabagistas. Análise estatística foi realizada usando teste de x2. Vinte e três pacientes (82,1%) 
eram do sexo feminino e 5 (18,9%) do sexo masculino. A média de idade foi 66,9    10,2 anos. Quanto à faixa etária, dividida por 
décadas, encontrou-se 2 pacientes na quarta década, 4 na quinta, 10 na sexta, 8 na sétima e 4 na oitava década. O tipo histológico 
foi adenocarcinoma em 21 pacientes (75,0%), epidermóide em 4 (14,3%), pequenas células em 1 (3,6%) e não pequenas células 
(sem tipo definido) em 2 (7,1%). A freqüência de adenocarcinoma foi significativamente maior nos pacientes não tabagistas 
(75,0%) quando comparados com os tabagistas (43,8%) (p = 0,01). O estadiamento foi IB em 1 paciente, IIB em outro, IIIA em 4 
pacientes, IIIB em 6 e IV em 16 pacientes. Não houve diferença significativa em relação ao estádio quando comparados pacientes 
não tabagistas com tabagistas (p = 0,40). Outros fatores de risco para carcinoma brônquico, como tabagismo passivo, não foram 
estudados. Conclui-se que nos não fumantes com carcinoma brônquico predomina o sexo feminino e o tipo histológico 
adenocarcinoma.(CNPq-PIBIC HCPA/ PROPESQ-UFRGS). 

 




