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PERFIL DOS PACIENTES COM EPISTAXE NÃO-TRAUMÁTICA, ATENDIDOS NO 

HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO DE PORTO ALEGRE, QUE NECESSITARAM DE 

INTERNAÇÃO HOSPITALAR. Rafaeli Sagrilo Grossi, Marina Faistauer, Rodrigo Pozzi, Renato 

Roithmann (orient.) (ULBRA). 

Introdução: A epistaxe é definida como qualquer sangramento proveniente da mucosa nasal. Representa a urgência 

otorrinolaringológica mais freqüente, com uma prevalência ao redor de 10 a 12%. O Hospital de Pronto Socorro de 
Porto Alegre-RS (HPS-POA) atende diariamente vários pacientes com epistaxe. A rotina nesse hospital, em casos 

selecionados, é o tamponamento nasal e a internação hospitalar. Isso requer, em alguns casos, permanência superior a 

sete dias. Justificativa: É fundamental conhecer os pacientes com epistaxe de causa não traumática que necessitaram 

de internação, para compreender quais são os indivíduos com maior risco de desenvolver epistaxe grave, bem como, 

conhecer a história natural dessa enfermidade após o início de seu tratamento. Objetivo: O presente estudo tem o 

objetivo de descrever o perfil de todos os indivíduos internados por epistaxe no HPS-POA no período março de 2006 

a março de 2007 e confrontar esses dados com os apresentados na literatura. Materiais e Métodos: Estudo descritivo 

transversal, com informações coletadas dos prontuários médicos de todos os indivíduos internados por epistaxe não 

traumática de março de 2006 a março de 2007. Discussão/Resultados: Foram revisados 86 prontuários, a maioria dos 

indivíduos era homens (58%). Aproximadamente a metade tem mais de 60 anos. Informações que estão de acordo 

com a literatura. A causa mais comum de epistaxe grave é a HAS e está presente em aproximadamente 60% dos 

casos. Outro causa importante de epistaxe grave é o uso de AAS, que foi evidenciado em 17, 4% dos indivíduos. O 
tratamento preferido em casos mais severos foi o tamponamento nasal (89, 5%). O tempo de hospitalização durou em 

média 3, 5 dias, ou seja, até que epistaxe tenha cessado e o tampão pudesse ser removido. A partir deste momento, os 

pacientes são encaminhados para a rede pública para dar seguimento ao tratamento. 
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