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ARTIGO  ORIGINAL
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Resumo

Os autores apresentam uma avaliação do
desempenho do ambulatório de otorrinolaringologia
da Faculdade de Medicina de Jundiaí, São Paulo,
Brasil, num período de nove meses e meio, através da
análise de mapas de produção diária incluindo nome,
número de registro, data de nascimento, diagnósticos
pelo CID 10 e conduta. Foram realizados 944
atendimentos e os achados sindrômicos prevalentes
detectados foram perda auditiva (n=381), obstrução
respiratória alta (n=172), restando 391 pacientes no
item �Outros�.Os achados foram comparados aos da
escassa referência disponível na extensa literatura
pesquisada.

Summary

The authors present an appraise of the
performance of the otorhinolaryngologic ambulatory

of the Faculdade de Medicina de Jundiaí, São Paulo
State, Brazil, during nine months and a half, by means
of analysis of diary production maps including name,
registration number, nativity, diagnosis by the CID -
version 10 and conduct. There were attended 944
patients and the prevalent syndromic diagnosis
encountered were hearing loss (n=381), high
respiratory obstruction (n=172) and the rest 391
patients were included in the item �Others�. The
findings  were compared to the infrequent avaiable
reference in the extensive searched literature.

Introdução

Na rotina de um ambulatório de especialidades
nos deparamos com diversas doenças, dentre as quais as
de maior prevalência despertam interesse para o
direcionamento do atendimento e análise da vocação do
ambulatório. Assim, o conhecimento da freqüência des-
tas doenças é fundamental para que haja maior habili-
dade no diagnóstico e tratamento dessas e outras entida-
des correlatas, independente da especialidade de atua-
ção. Desta forma, nosso estudo procurou apontar a
prevalência das doenças nos pacientes atendidos no
Ambulatório de Otorrinolaringologia da Faculdade de
Medicina de Jundiaí durante um período de 9 meses e
meio, com o objetivo de estabelecer sua ocorrência e con-
frontar os achados com os da literatura.

Casuística e Método

Foi realizada uma análise retrospectiva de 944
pacientes atendidos no Ambulatório didático de
Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina de
Jundiaí, no período de 02/04/2001 a 17/01/2002,
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enfocando os diagnósticos individuais efetuados com
base no Código Internacional de Doenças (CID � 10).
Os pacientes foram distribuídos em grupo de doenças
para o estudo, contudo para cada paciente foi
considerado um único diagnóstico, correspondente à
queixa principal.

Resultados

Na distribuição geral da população estudada de 944
pacientes incluídos no estudo, podemos evidenciar uma
equivalência quanto ao sexo (Gráfico 1), tendo sido
atendidos 466 pacientes do sexo masculino (49,4%) e
478 do sexo feminino (50,6%). Os pacientes incluídos
no estudo foram divididos em faixas etárias (Gráfico 2)
e a incidência das doenças prevalentes nas diferentes
faixas etárias é mostrada nos Gráficos 3 a 7, respectiva-
mente de zero a 12 anos incompletos (n=273); de 12
anos completos a 20 anos incompletos (n=97); de 20
anos completos a 40 anos incompletos (n=166); de 40
anos completos a 60 anos incompletos (n=185); e com
mais de 60 anos de idade (n=223). Quanto à incidência
de doenças nas diferentes faixas etárias, podemos
verificar no Gráfico 3 que na faixa etária de 0 a 12
anos incompletos tivemos como doenças de maior
prevalência hipertrofia adenotonsiliana (n=86), perda
auditiva (n=27), desvio de septo nasal (n=22) e outros
(n=138). No Gráfico 4, incluindo a faixa etária de 12 a
20 anos incompletos, a prevalência foi de desvio do
septo nasal (n=25), rinite alérgica (n=23), perda
auditiva (n=19) e outros (n=30). No Gráfico 5,
incluindo a faixa etária de 20 anos completos a 40
anos incompletos, a prevalência foi de perda auditiva
(n=49), desvio do septo nasal (n=16), rolha de cerúmen
(n=12) e outros (n=89). No Gráfico 6, incluindo a faixa
etária de 40 anos completos a 60 anos incompletos, a
prevalência foi de perda auditiva (n=82), rolha de
cerúmen (n=27) e outros (n=76). No Gráfico 7,
incluindo a faixa etária de acima de 60 anos, a
prevalência foi de perda auditiva (n=115), rolha de
cerúmen (n=50) e outros (n=58).

Gráfico 1 - Distribuição por sexo dos 944 pacientes do
Ambulatório de ORL.

Gráfico 2 - Distribuição dos pacientes estudados por
faixas etárias.

Gráfico 3 - Incidência das doenças de maior prevalência
nos 273 pacientes até 12 anos incompletos.

Gráfico 4 - Incidência das doenças de maior prevalência
nos 97 pacientes entre 12 e 20 anos incompletos.

Gráfico 5 - Incidência das doenças de maior prevalência
nos 166 pacientes entre 20 e 40 anos incompletos.
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Gráfico 6 - Incidência das doenças de maior prevalência
nos 185 pacientes entre 40 e 60 anos incompletos.

Gráfico 7 - Incidência das doenças de maior prevalência
nos 223 pacientes entre maiores de 60 anos de idade.

Gráfico 8 - Resumo dos achados sindrômicos
prevalentes considerando todas as faixas etárias
indistintamente.

Conclusões

Os achados deste trabalho mostram o desempenho
do ambulatório didático de Otorrinolaringologia da
Faculdade de Medicina de Jundiaí anexo à Escola,
iniciado em 02/04/2001, que já se constitui no segundo
ambulatório da Instituição em volume de atendimento,
bem como a prevalência de doenças nos pacientes
atendidos. Ficou evidente que 292 pacientes de todas
as faixas etárias apresentaram-se à consulta tendo como
primeira queixa perda auditiva a esclarecer, excluindo
cerúmen, seguida de 89 pacientes portadores de rolha
de cerúmen, isto é, perfazendo um total de 381 pacientes
com queixas de alterações auditivas ou 40,4% do total
de pacientes incluídos no estudo. A segunda queixa foi
de obstrução respiratória, incluindo hipertrofia
adenotonsiliana, desvio do septo nasal, rinite alérgica,
num total de 172 pacientes ou 18,2% do total. As
demais doenças incluíram disfonias a esclarecer, otites
de vários tipos (externa e média crônica) e demais
diagnósticos menos expressivos, num total de 391
(41,4%). As doenças prevalentes na população
estudada, considerando-se todas as faixas etárias
indistintamente, foram as relacionadas a perdas
auditivas, seguidas pelas doenças obstrutivas
respiratórias altas.

Discussão

O ambulatório de Otorrinolaringologia da
Faculdade de Medicina de Jundiaí apresentou, no
intervalo de tempo analisado, equivalência de
atendimento de pacientes quanto ao sexo. As faixas
etárias extremas foram as de maior volume de
atendimento, fato talvez motivado pelas características
peculiares do Ambulatório de Especialidades desta
Escola, entre elas a demora relativa para a efetivação
dos atendimentos por tratar-se de um serviço
universitário e didático, motivo pelo qual pacientes
que trabalham e não desejam perder algumas horas de
serviço têm maior dificuldade para se apresentarem às
consultas. A terminologia surdez, que consta no CID
foi substituída pelos autores por perda auditiva.
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