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A paracoccidioidomicose (PCM) é uma afecção sistêmica grave, causada pelo 
Paracoccidioides brasiliensis. A inalação de esporos é a principal forma de 
aquisição da doença. O objetivo do trabalho é relatar o caso de um paciente de 66 
anos, agricultor, tabagista, com história familiar de neoplasia laríngea, que iniciou 
quadro de tosse com expectoração amarelada e febre persistente, evoluindo com 
intensa dor submandibular, odinofagia, disfagia progressiva e perda ponderal de 
14 quilos. Submetido à laringoscopia evidenciaram-se lesões esbranquiçadas 
móveis de consistência amolecida na porção direita da epiglote, recobertas com 
fibrina, sugestivo de neoplasia de laringe. Broncoscopia com biópsia que 
evidenciou processo inflamatório granulomatoso, ausência de neoplasia e 
pesquisa para fungos positiva pela coloração Grocott, com morfologia sugestiva 
de PCM e pesquisa de Baar negativa. A PCM crônica é encontrada 
principalmente em homens, agricultores acima da quarta década O caso 
apresenta aspectos epidemiológicos favoráveis ao diagnóstico de PCM. No 
entanto, a hipótese de câncer de laringe foi inicialmente investigada devido ao 
histórico familiar, acometimento predominantemente em homens e associação ao 
tabagismo. O diagnóstico feito por laringoscopia com biopsia deve ser realizado 
antes do planejamento terapêutico, pois, a laringe abriga diversas lesões 
benignas que simulam doença maligna. Pode-se destacar a importância da 
realização de biopsia para fim diagnóstico, de modo que, fatores epidemiológicos 
expressos somados ao quadro clínico e características da lesão visualizada 
induzem a hipótese de neoplasia, sendo o anatomo patológico substancial para 
exclusão de afecção maligna e diagnóstico definitivo de PCM laríngea. 
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