Paciente do sexo feminino, 39 anos, admitida no pronto atendimento do Hospital da Cruz
Vermelha no dia 29 de julho de 2012 encaminhada do CEMUM-CIC com queixa de
1)QUEIXA PRINCIPAL/HMA: __ Otorréia a direita de início há 3 dias associado a um quadro
gripal de 7 dias de evolução com uso de ATB e sintomáticos para IVAS. Há 24 horas do
internamento estava com otorragia, febre e paralisia facial a direita___
A) Co-morbidades medicamentos e cirurgias e CHV: _Nega DM ou HAS; tabagista de longa
data. Nega HMP de hipoacusia, Otorréia ou otites de repetição
B)Medicações atuais (últimos 6 meses): __Amoxicilina 500 mg de 8 em 8 h há 7 dias___
C)EXAMES atuais (últimos 6 meses): __nenhum___

2)OTOLOGIA:
A) Hipoacusia ( X ) Descrição da hipoacusia:_A dirieta de início há 7 dias___
B) Zumbido ( X ) Descrição do zumbido :__Agudo de início há 7 dias com o quadro gripal__
C) Plenitude auricular ( X ) Bilateral pior a Direita
D) Otalgia (x ) Descrição da OTALGIA:__A direita intensa até o momento do internamento
com piora nas últimas 36 horas__:
E) Otorreia ( X) Descrição da Otorreia:_amarelada e sanguinolenta___:
F) Outros sintomas auriculares ____:
G) Tontura: ( ) Descrição da tontura:____
H) Infecções ototoxicas ( ) Descrição do zumbido :____
I) Exposição ao ruído ( )
J) Trauma craniano/encefálico ( ):______
2)RINOLOGIA
A)Obstrução nasal : ( X) Descrição da obstrução nasal _Crônica bilateral______
B)Rinorreia: ( X ) Descrição da rinorreia __Hialina_____
C) Alteração do olfato: ( ) Descrição _______
D) Roncos: ( ) Apneia : ( ) Sonolencia Diurna : ( )
2)LARINGOLOGIA
A)Disfonia : ( ) Descrição da Disfonia_______
B)Abuso vocal: ( ) Descrição do Abuso vocal _______

Sensação de CE em orofaringe ( ) Pigarro _( ) Tabagismo: ( ) Dispneia : ( ) Etilismo: ( )
HMP DE Ca de Cab e pescoco: ( ) Dispepsia _( )
4)EXAME FISICO
A)ECTOSCOPIA__Paciente com paralisia facial a direita; classificacão de House III/ moderada,
lacrimejando, _____
B)OROSCOPIA _Dentes em regular estado, tonsilas grau +2, sem sinais de vesiculas ou
alterações na condição da lingua, ou desvios de uvula, reflexo nauseoso presente______
C)RINOSCOPIA _Hiperplasia de cornetos severa bilateral, septo leve tortuosidade______
D)OTOSCOPIA__Otorreia a direita com abaulamento e pequena perfuração a direita em
quadrante antero interior; MTE sem particularidades_____
E)CAB/ PESCOCO_______
F)OBS: _______
5)CONCLUSOES
Q)HXDX __ A partir da anamnese e exame físico, quais hipóteses diagnósticas voce sugere
para este paciente
C)CONDUTA_Quais exames complementares e conduta voce sugere para este paciente
______

