
Título 

Estudo das manifestações otorrinolaringológicas mais comuns nas doenças 

ulcerogranulomatosas atendidas na Fundação Hospital Adriano Jorge – FHAJ. 

  

Objetivos  

Objetivo geral 

 Estimar a prevalência das manifestações otorrinolaringológicas em 

pacientes portadores de doenças ulcerogranulomatosas 

(paracoccidioidomicose, leishmaniose, hanseníase, sífilis, tuberculose, 

rinoscleroma, rinosporidiose, actinomicose, coccidioidomicose) e 

descrever a frequência das diferentes lesões na região nasal, 

bucofaríngea, laríngea e otológica nos pacientes encaminhados ao 

ambulatório de otorrinolaringologia da Fundação Hospital Adriano Jorge 

- FHAJ. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar os aspectos epidemiológicos de acordo com: sexo, idade, cor 

e procedência; 

 Descrever as frequências das manifestações otorrinolaringológicas nos 

pacientes com doenças ulcerogranulomatosas que forem 

encaminhados ao ambulatório da Fundação Hospital Adriano Jorge – 

FHAJ, de acordo com sintomatologia e sinais encontrados no exame 

físico; 

 Correlacionar os dados do estudo com os achados descritos na 

literatura. 

 

 

 

 

 

 



Resumo 
 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal e prospectivo com duração de 

12 meses, o qual será realizado no ambulatório de otorrinolaringologia da Fundação 

Hospital Adriano Jorge – FHAJ, compreendendo todos os pacientes com diagnóstico 

confirmado de doenças ulcerogranulomatosas pelos serviços de origem, os quais são: 

Ambulatório Cardoso Fontes, Fundação de Medicina Tropical do Amazonas,   

Fundação Alfredo da Mata, como também os pacientes internados no setor de 

tisiologia da  Fundação Hospital Adriano Jorge. 

Será realizada uma avaliação otorrinolaringológica completa (otoscopia, 

rinoscopia anterior, oroscopia, endoscopia nasal e laringoscopia direta) nos pacientes 

que forem encaminhados ao ambulatório da FHAJ, com doença ulcerogranulomatosa, 

já com diagnóstico confirmado pelos serviços de origem, apresentando ou não 

manifestações otorrinolaringológicas. 

Portanto, caso no exame físico seja encontrado alguma alteração sugestiva de 

lesão ulcerogranulomatosa, o paciente, se assim aceitar, será submetido a uma 

biópsia que será realizada no centro cirúrgico da FHAJ para avaliação 

histopatológica.   

 

 

 

Justificativa 

 Esse projeto vem propor uma avaliação das manifestações 

otorrinolaringológicas das doenças ulcerogranulomatosas, mesmo que não haja 

queixa, pois os achados de sinais e sintomas dessas afecções no trato 

otorrinolaringológico vêm contribuir para o diagnóstico precoce desses pacientes, os 

quais poderão iniciar a terapêutica específica, evitando a gravidade dessas afecções. 

Tal avaliação otorrinolaringológica é importantíssima para nosso estado, uma 

vez que possuímos altas incidências e prevalências de doenças ulcerograulomatosas, 

e cujos gastos são imensuráveis com tratamentos e internações de longa data. 

 



 Destacamos ainda, carência de estudos dessas manifestações na cabeça e 

pescoço na nossa região, necessitando de uma pesquisa contínua para diagnosticar 

a frequência dessa afecção, como também, iniciar a terapêutica específica para esse 

indivíduo. 

  

 

Valor Total do Projeto R$ 34.980,00 
 

1- Armário tipo Troller, fechado com chave para material de 
endoscopia R$ 4.200,00 

2- Cabo de fibra ótica (ASAP) R$ 1.100,00 
3- Ótica de laringe 70°(ASAP) R$ 7.400,00  
4- Ótica de nariz 0° (ASAP) R$ 4.500,00 
5- Ótica de nariz 30° (ASAP) R$ 4.800,00 
6- Microcâmera com Endocupler (ASAP) R$ 7.900,00 
7- Fonte (ASAP) R$ 2.300,00 
8- Monitor (ASAP) R$ 480,00 
9- Carro para o sistema de vídeo R$ 2.300,00 
 

 

 

Responsável Técnico 
 
Nome: Súnia Ribeiro. 

Endereço: Av. Carvalho Leal, 1525 Cachoeirinha Manaus-AM. 

Titulação: Mestrado em medicina (otorrinolaringologia). 
 
Instituição Responsável: Fundação Hospital Adriano Jorge – 
 FHAJ. 
 
 TELEFONE  3214 9104 email dep_fhaj @hotmail.com 
 


