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Introdução
A epistaxe na população pediátrica é uma queixa relativamente comum nos 

setores de emergência e na clínica. Semelhante à epistaxe dos adultos, os sangra-
mentos nasais em crianças são raramente graves, podendo ser abordados de maneira 
conservadora, na maioria dos casos. Ainda assim é imperativo, através de uma in-
vestigação extensa, avaliar todos os casos de sangramento nasal em crianças, com 
uma história detalhada e um exame físico. As vezes isto pode ser desfiador, em 
especial quando a criança está no auge do sangramento. Ambos, pediatras e otorri-
nolaringologistas deverão estar cientes do espectro de etiologias, abordagens para 
o tratamento, e da abordagem em longo prazo da epistaxe, na população pediátrica. 

A epistaxe é mais frequente em crianças < 10 anos de idade, mas extrema-
mente rara em < 2 anos. 1 A incidência aumenta durante os meses frios do inverno. 
É mais comumente idiopática, mas devem ser descartadas outras causas que in-
cluem o trauma, as iatrogenias, os distúrbios hematológicos, as doenças infeccio-
sas, as anomalias nasoseptais congênitas, os medicamentos, os fatores hereditários 
e as neoplasias primárias.

Sinais de alerta (bandeiras vermelhas) relativos a uma patologia grave subja-
cente devem ser reconhecidos para assegurar um tratamento e conduta adequados.
Fisiopatologia

A principal causa mais comum de epistaxes anteriores na população pediátri-
ca é o trauma digital. É muito raro encontrar uma causa primária específica dife-
rente para epistaxe pediátrica e, como a maioria dos outros casos, são muitas vezes 
espontâneas.

O mecanismo básico da epistaxes idiopática não é claro. Teorias incluem rup-
tura de vasos superficiais normais, varizes, telangiectasia, ou aneurismas. Crostas, 
vestibulite nasal, e trauma digital também são fatores primordiais para sangra-
mentos nasais espontâneos. A rinite alérgica, a sinusite e outras infecções do trato 
respiratório superior podem predispor os doentes à epistaxe, uma vez que a mucosa 
nasal fica inflamada e friável. 2 Embora muito comum, o médico deve sempre 
excluir quaisquer outras patologias sistêmicas e subjacentes, antes de diagnosticar 
uma criança com epistaxe idiopática.
Deficiências de coagulação

As deficiências de coagulação incluem a doença de von Willebrand, a púrpu-
ra trombocitopênica idiopática (PTI), a trombocitopenia, a hemofilia, as deficiên-
cias dos fatores de coagulação, as deficiências de vitaminas (A, D, C, E, ou K), a 
leucemia e outras coagulopatias adquiridas e congênitas.

Entre 5-10% das crianças com hemorragias nasais recorrentes podem ter pre-
viamente diagnosticada a doença de von Willebrand (vWd) leve. A doença de Von 
Willebrand é geralmente autossômica dominante, sendo uma das alterações hemo-
rrágicas mais comumente herdadas nos seres humanos. 3-5
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Clinicamente, a doença de vWD manifesta-se por hemorragia espontânea 
das mucosas. A doença de vWD é caracterizada por um tempo de sangramento 
prolongado, uma deficiência do factor VIII, e uma alteração da adesividade pla-
quetária, porém com contagem normal de plaquetas. Os testes sequenciais para o 
diagnóstico são muitas vezes necessários, uma vez que, às vezes, os valores dos 
dados laboratoriais tendem a flutuar, em intervalos normais.

Na hemofilia A, os valores laboratoriais normalmente demonstram um tempo 
de sangramento e contagem de plaquetas normais, com um tempo de trombplas-
tina parcial ativada (TTPA) prolongado e um tempo de protrombina (TP) normal. 
Mais testes para pesquisa do fator VIII são necessários, para obter-se um diagnós-
tico preciso. O paciente pode ser tratado com sucesso através da infusão do fator 
VIII. A hemofilia B exibe valores de laboratório iniciais idênticos, exceto para 
fator IX anormal, que também pode ser transfundido.
Doenças vasculares

As doenças vasculares em crianças incluem a telangiectasia hemorrágica he-
reditária (THH ), as anormalidades do colágeno e outros tipos de vasculite. Os 
hemangiomas e as malformações vasculares, como os aneurismas também devem 
ser excluídos.

Na telangiectasia hemorrágica hereditária (THH ) (Figura 1), o sangramento 
ativo pode ser exacerbado com um tamponamento nasal. No entanto, durante as 
epistaxes agudas, esses pacientes podem necessitar de tamponamento, e até mes-
mo de medidas mais definitivas. As opções de tratamentos são muitas, incluindo o 
tamponamento nasal, a fotocoagulação com laser de vários tipos como CO2, KTP, 
YAG, ou argônio, microdebridamento, embolização, e injeção de Avastina.

Figura 1. Visão endoscópica do septo anterior esquerdo em um paciente com THH e telangec-
tasias múltiplas (mostradas na flexas). 
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Infecções
As infecções sistêmicas incluem a febre tifóide, a difteria nasal unilateral, a 

sífilis congênita, a tosse convulsiva, a malária, a febre reumática,a gripe, a dengue, 
o sarampo e a varicela. 6 A maioria dessas infecções são muito raras em países mais 
desenvolvidos. 
Neoplasias

As neoplasias que podem causar as epistaxes incluem o angiofibroma na-
sofaríngeo juvenil, o rabdomiossarcoma, o linfoma, o carcinoma epidermoide, o 
papiloma nasal, o adenocarcinoma, o estesioneuroblastoma, e os hemangiomas .

Os nasofibromas juvenis da nasofaringe (NFJ) são responsáveis por < 0,5% 
de todos os tumores de cabeça e pescoço. Os NFJ são de crescimento lento, extre-
mamente vascularizados, sendo neoplasias benignas, encontradas quase que exclu-
sivamente em adolescentes do sexo masculino. Os NFJ estão comumente presentes 
com uma tríade de achados como a obstrução nasal unilateral, a epistaxe e o tumor 
nasofaríngeo. 7 Os exames iniciais podem incluir a tomografia computadorizada 
(TC), a ressonância magnética (RM) e/ou a angiografia. O tratamento de escolha é 
a excisão cirúrgica, com o aumento da tendência pela via endoscópica, dependendo 
do tamanho e extensão da lesão. A angiografia pré-operatória com embolização 
dos ramos da carótida externa deverá sempre ser considerada para minimizar uma 
hemorragia extensa e melhorar a abordagem do tratamento do tumor.
Abordagem

A maioria das crianças com epistaxe tem sangramento nasal anterior, sem 
comprometimento das vias aéreas ou instabilidade hemodinâmica. Estes doentes 
devem ser rapidamente avaliados quanto a sua aparência geral, sinais vitais, a esta-
bilidade das vias aéreas, bem como o estado de possível confusão mental. 8

Atenção especial deverá ser feita para a hemodinâmica, durante o tratamento de 
uma criança com epistaxe ativa. Os volumes de sangue adequados devem ser estima-
dos (75 mL/kg) e comparados com a quantidade de sangramento que foi relatada. O 
sangramento equivalente a um copo, em uma criança de 5 anos de idade pesando 20 
kg é equivalente a 25% do seu volume de sangue em circulação. A taquicardia (um 
indicador precoce) e a hipotensão (geralmente um sinal tardio) são indicativos de per-
da de sangue significativa, especialmente em indivíduos mais jovens. A observação 
cuidadosa deve ser feita para os sinais de cuspir ou regurgitar sangue, sendo que a 
intubação de emergência  pode ser crucial. Os pacientes podem ser transfundidos com 
produtos derivados do sangue ou plaquetas, e o restante da avaliação e abordagem 
pode ser realizado, somente após o paciente estar totalmente estabilizado. A hemosta-
sia, a reanimação com líquidos e a abordagem das vias aéreas devem ser intervenções 
ponderadas ao avaliar inicialmente um paciente com hemorragia ativa.
Exames recomendados para o diagnóstico inicial

A TC não é necessária, em todos os casos de epistaxe. 9 Em geral, é demo-
rada, cara, e não serve para o diagnóstico. Na verdade, a TC pode colocar uma 
criança sangrando ativamente, em perigo maior do que já estão. Na maioria dos 
casos, uma TC deve ser reservada para os pacientes estáveis,   com alta suspeita 
clínica de infecção grave, trauma e rinoscopia anterior anormal ou outros achados 
do exame de fibra óptica.
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Todos os pacientes devem ser submetidos a uma história completa e exame 
físico, com rinoscopia anterior. A inspeção mais detalhada da cavidade nasosi-
nusal pode ser tentada com nasofibroscopia flexível, para aquelas crianças mais 
cooperativas.

Com a história suspeita, recorrente, ou casos de epistaxe grave, um hemogra-
ma completo com o coagulograma (TP, TTPA e INR) devem ser solicitados para 
avaliação. Os estudos de coagulação mais detalhados, tais como os níveis de fator 
de von Willebrand, ensaios de ristocetina ou atividade do fator VIII não precisam 
ser feitos, como parte de exames iniciais. 
Pressão, cautério, tamponamento

A epistaxe, em pediatria, é geralmente classificada como anterior ou pos-
terior. Mais comumente tem origem no septo anterior (plexo de Kiesselbach). 10 
Por isso, a maioria das hemorragias nasais pediátricas podem ser facilmente abor-
dadas, com compressão direta da asa do nariz, durante 5 a 10 minutos. Outras 
intervenções de primeira linha podem incluir cauterização química, agentes he-
mostáticos, ou tamponamento nasal, que podem ser mais difíceis de realizar na 
população pediátrica.

O tamponamento nasal de todos os tipos requer uma cobertura antibiótica 
para agentes gram positivos na profilaxia contra a síndrome do choque tóxico. 
O sangramento incontrolável, ou a falha de adesão do paciente ao exame ou ao 
tratamento podem necessitar de intervenção cirúrgica. Em casos de sangramento 
refratários e excessivos, assegurar a via aérea deverá ser uma prioridade, antes de 
tentar qualquer outra intervenção.
Cirurgia

A ligadura ou cauterização transnasal da artéria esfenopalatina (AEP), por 
via endoscópica, oferece um controle excelente. 11,12,13 Em 1965, Chandler e Se-
rrins descreveram a abordagem transantral da ligadura da artéria maxilar na fos-
sa pterigopalatina. Em 1976, Prades descreveu uma abordagem microcirúrgica 
para ligadura da AEP, no seu foramen. Em 1985, Stamm et al, descreveram a 
abordagem microscópica transnasal para ligadura da AEP e mostraram uma taxa 
de sucesso de 94% para o controle da epistaxe posterior intratável, com reduzida 
morbidade ao paciente. Em 1992, Budrovich relatou a abordagem endoscópica 
endonasal que segue sendo a mais popular das abordagens para ligadura da AEP, 
no tratamento da epistaxe. 12-17 De forma semelhante, a ligadura cirúrgica das 
artérias anterior ou posterior etmoidais pode também ser conseguida por via 
endoscópica, caso necessário.
Anatomia

O conhecimento da anatomia nasossinusal é de grande importância para 
uma cirurgia bem sucedida. Tanto a artéria carótida interna (ACI) quanto a artéria 
carótida externa (ACE) anastomosam-se entre sí, para suprir a cavidade nasal. O 
ramo oftálmico da ACI dá ramos, dentro órbita, para dar origem à artéria etmoidal 
anterior (AEA) e a artéria etmoidal posterior (AEP). O ramo da artéria maxilar 
interna da ACE dá origem a AEP. O triângulo de anastomose no septo caudal 
conhecido como plexo de Kiesselbach (também conhecido como área de Little) 
é formado por grandes ramos terminais de parede fina de três artérias principais 
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(Figura 2). Estas artérias são: as ar-
térias etmoidais (AEA e AEP), AEP, 
e a artéria labial superior.18 Esta área 
é o local mais comum onde ocorrem 
as epistaxes (90-95%). A maioria 
dos casos de epistaxe posterior en-
volve a AEP, que é ramo terminal 
da artéria maxilar interna. Por outro 
lado, o sangramento pela AEA é in-
comum. No entanto, isso geralmen-
te pode ocorrer em pacientes com 
trauma facial, fraturas de base de 
crânio ou lesão iatrogênica. 11,12,18,19.

A AEP entra na cavidade nasal 
a partir do foramen esfenopalatino 
(FEP), na parede lateral posterior, 
e divide-se em um ramo septal, que 

cursa posteromedialmente ao longo da porção inferior do rostro esfenoidal, apenas 
inferior ao óstio do seio esfenoidal, e um ramo para o corneto ou concha nasal, que 
abastece a parede lateral, abaixo do corneto médio. O FEP é circular ou de forma 
oval. Encontra-se geralmente na parte posterior do meato superior, na transição 
entre o meato médio e superior, acima do ligamento posterior da concha média e 

cerca de 6,5 cm da espin-
ha nasal nos adultos.

Portanto, durante 
a dissecção, o limite in-
ferior deverá ser a borda 
inferior do ligamento 
posterior da concha mé-
dia . 20 A crista etmoidal 
é uma pequena crista do 
processo ascendente do 
osso palatino que encon-
tra a porção posterior 
da concha média. Este 
“ponteiro” ósseo é um 
importante marco cirúr-
gico, uma vez que nor-
malmente aponta para 
o FEP (Figura 3). O 
FEP pode ser constituí-
do por: a) uma abertura 
grande comum (Clas-
se I em 20 %); b) duas 
aberturas separadas com 

Figura 3. Crista etmoidal. O diagrama mostra a cavidade nasal 
esquerda com o seio maxilar aberto e o seio esfenoidal. A crista 
etmoidal (crista ethmoidalis) é aqui mostrada como um ponto de 
referência cirúrgico importante apontando para o foramen esfe-
nopalatino - FEP. (De Casiano RR. Endoscopic Sinonasal Dis-
section Guide. New York: Thieme; 2012 com permissão).

Figura 2. Plexo de Kiesselbach (área de Little). O 
triângulo anastomótico no septo caudal é formado 
por uma área terminal muito fina de todos os ramos 
das artérias etmoidais, AEP, e artéria labial superior. 
(De Casiano RR. Endoscopic Sinonasal Dissection 
Guide. New York: Thieme; 2012, com permissão).
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uma abertura inferior, mais pequena 
e divididas por uma ponte membra-
nosa ou fibrosa (Classe II em 70 %); 
c) ou em duas aberturas separadas, 
uma grande superior e uma abertura 
pequena inferior, divididas por uma 
ponte óssea (Classe III em 10 %). Ou-
tras variações também podem existir  
(Figura 4 ). 18-20

A AEA e a AEP são ramos da 
artéria oftálmica, correndo na pare-
de medial da órbita, abaixo da borda 
inferior do músculo oblíquo supe-
rior. Ramos das artérias etmoidais 
podem ocorrer dentro do teto etmoi-
dal. Eles, podem entrar na cavidade 
cranial medial pela área da lâmina 
crivosa. Ambos dão ramos menín-

geos, para a duramater, quando entram na regão intracraniana (Figuras 5 e 6). A 
AEP pode ser vista no espaço entre a região periorbitária e a lâmina papirácea (LP) 
a 2 cm, posteriormente à crista lacrimal, penetrando no espaço periorbitário do seu 
canal ósseo, correndo através do teto do seio etmoidal, ao nível da fixação da bula 
etmoidal, ou ao longo da porção posterior do recesso frontal.
Ligadura transnasal endoscópica AEP ou cauterização

A configuração para este procedimento deve ser como para outros procedi-
mentos cirúrgicos endoscópicos. Sob anestesia geral, o material de tamponamen-
to nasal é removido, e a cavidade nasal é limpa, sendo examinada para localizar 
o ponto da hemorragia. Dois cotonoides embebidos com um descongestionante 

Figura 5. As artérias etmoidais anterior (AEA) e a posterior (AEP) vistas na base do crânio. A 
AEA tem localização posterior ao recesso frontal e acima da suprabula das células etmoidais. (De 
Casiano RR. Endoscopic Sinonasal Dissection Guide. New York: Thieme; 2012 com permissão).

Figura 4. Foramen esfenopalatino:variações. 
Classe I: Uma. abertura, Classe II: Duas aberturas 
separadas por tecido mole. Classe III: 2 aberturas 
separadas por ponte óssea. (De Casiano RR. En-
doscopic Sinonasal Dissection Guide. New York: 
Thieme; 2012 com permissão).
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tópico são utilizados por 3-5 
minutos, para descongestio-
nar a mucosa. Uma agulha 
calibre 25 adaptada a uma se-
ringa é usada para injetar, no 
FEP (na cauda da concha mé-
dia) com uma solução de 1% 
de lidocaína e adrenalina 1: 
100.000. 11,12,14,18,21,22 Embora 
não haja nenhuma diferença 
estatisticamente significativa 
na diminuição da perda san-
guínea, é benéfico, quando se 
injeta o canal palatino maior, 
fato mostrado em alguns es-
tudos. 23,24 O canal pode ser 
identificado através de um 
exame endoscópico transoral, 
procurando uma depressão da 
mucosa sobre o palato duro, 
medialmente ao segundo 
molar, e através da palpação 

com o dedo. A agulha calibre 25 é dobrada em um ângulo de 45°, e não deverá 
avançar mais que 25 mm.23,24 É fundamental retroceder o êmbulo da seringa, 
antes da injeção, para evitar injeção intravascular.

A concha média é então medializada ou então é feita a turbinectomia parcial 
(removendo o excesso da concha). A antrostomia maxilar pode ser realizada para 
identificar a parede posterior do seio maxilar e o plano coronal da AEP. No entanto, 
isto geralmente pode ser realizado, com sucesso, através de um debridamento isolado 
com uma incisão na parede nasal lateral, sobre o processo orbital do osso palatino, 
imediatamente anterior à cauda da concha média, com um bisturi, microdebridador, 
ou ponta de metal de um cautério aspirador monopolar. Um retalho mucoperiostal 
é então elevado com um elevador de Cottle posterosuperiormente, até a crista et-
moidal ("ponteiro") quando a borda anterior do FEP é então encontrada. A elevação 
do retalho pode continuar posteriormente, em direção ao esfenóide, ao longo dos 
bordos inferior e superior do foramen. A fossa pterigopalatina também pode ser ex-
posta através da remoção da lâmina vertical (osso palatino anterior à crista etmoidal) 
da antrostomia, adjacente à parede posterior fina do seio maxilar, com uma cureta 
Kerrison. Isto pode ser feito através de uma antrostomia meatal média, que pode ser 
estendida para o meato inferior (antrostomia maxilar estendida), através da parede 
nasal lateral, onde se insere o corneto inferior. A artéria maxilar interna, o plexo dos 
nervos simpático e parassimpático, veias, e gordura bucal, podem ser vistos dentro 
da fossa pterigopalatina. Superiormente, pode-se encontrar o foramen redondo (ramo 
V2 do trigêmeo) superolateral ao nervo vidiano. 11,12,14,19-22 Depois de expor o tronco 
principal da AEP antes do ponto de ramificação, pode-se cauterizar, seccionar ou am-

Figura 6. O canal ósseo da AEA e da AEP são vistos através 
do teto do etmóide vindo da órbita para o processo cribrifor-
me em direção anteromedial. A ligadura ou a cauterização 
da AEA pode ser feita pois ela corre nesta região. (De Casia-
no RR. Endoscopic Sinonasal Dissection Guide. New York: 
Thieme; 2012 com permissão).
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bas. A cauterização, em vez da secção, proporciona uma taxa de sucesso maior. 12,14,21 
Nos casos da secção, de preferência, duas pinças hemostáticas devem ser colocadas, 
assegurando que toda AEP está dentro dos limites das pinças. A maioria dos pacientes 
pode ser liberada (ter alta), no mesmo dia em que a cirurgia foi realizada. 11,14,19,22

 Medidas adicionais para controlar as epistaxes posteriores incluem encon-
trar a artéria do septo nasal, que corre ao longo da parede ântero-inferior do seio 
esfenoidal, um pouco acima do arco coanal. Em seguida, a área entre a concha 
superior e o septo, um pouco acima do arco coanal, é generosamente cauterizada 
para também obliterar este ramo.13

Ligadura transnasal endoscópica AEA e PEA ou cauterização
Para os casos de epistaxes intratáveis, a ligadura ou cauterização da AEA é 

de maneira típica, combinada com a ligadura ou a cauterização da AEP. 12 Uma 
barreira para a ligadura endoscópica confiável da AEA é a anatomia variável da 
própria artéria; o vaso corre em um canal ósseo, quer no interior da base do crânio 
ou em um mesentério ósseo, estendendo-se para a cavidade etmoidal anterior.25,26 
Se os vasos correm em um mesentério ósseo, a ligadura ou a cauterização seria efi-
caz após uma etmoidectomia total. 12,27,28 Se a AEA corre dentro do osso da base do 
crânio, pode-se realizar a sinusotomia frontal e a etmoidectomia total, com remoção 
do osso circundante e da lâmina orbitária. Isto se faz necessário, antes da ligadura 
ou cauterização, para expor a artéria e as transições da órbita para a cavidade et-
moidal (abordagem transnasal/transorbital, Figura 5). 25,26 Caso contrário, a técnica 
tradicional é a abordagem externa através de uma incisão tipo Lynch, com recorte 
da artéria que passa entre a região periorbitária e a lâmina papirácea (LP). 11,12,19

Um estudo aprofundado com uma TC pré-operatória dos seios paranasais é 
necessário para identificar a AEA, que é vista como uma reentrância ou saliência 
da LP, apenas posterior ao plano coronal do infundíbulo frontal na TC. 12,25,26 Além 
disso, uma TC é importante para excluir outras causas de epistaxe, como neopla-
sias. O procedimento é realizado sob anestesia geral. A ligadura ou cauterização 
da AEP pode ou não ser realizada, tal como anteriormente discutido. A antrostomia 
maxilar padrão também é sugerida para identificar o nível do assoalho da órbita. 
12,25,26 A etmoidectomia total é realizada para expor a parede orbitária medial e o 
teto etmoidal. 25 O canal ósseo da AEA é visto, através do teto do etmoide, que 
corre desde a órbita à placa cribriforme, em direção ântero-medial.  25,26  A ligadura 
ou a cauterização da AEA pode ser realizada, no seu próprio mesentério. No en-
tanto, a maior parte do tempo, a LP superior é removida, e um plano subperiósteo 
é dissecado com um elevador de Cottle. A AEA é encontrada no seu ponto de 
entrada do seu canal ósseo, entre a LP e a regão periorbitária. Cuidados devem ser 
tomados para não ferir a região periorbitária e a base do crânio, ou para cortar pre-
maturamente a artéria muito perto da região periorbitária, resultando em retração 
do coto da artéria para a órbita com subsequente hematoma da órbita (Figura 6).

A AEP é igualmente ligada ou cauterizada em seu ponto de entrada, no seu 
canal ósseo ao nível do teto do etmoide posterior. 25-28 

As complicações incluem extravazamento de líquor céfalo-raquidiano 
(LCR), lesão orbitária, e falta de controle da epistaxe. 12 O extravazamento do LCR 
pode ocorrer, especialmente com o uso do cautério monopolar, quando houver 
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uma cauterização direta da artéria em seu canal ósseo, uma vez que ela percorre o 
teto etmoidal (anterior e posterior). Isso normalmente ocorre, quando a ponta do 
cautério monopolar de metal adere à base do crânio, durante o processo de aque-
cimento. Após a remoção da ponta de aspiração, a base fina do crânio ósseo (em 
particular, medialmente) pode fraturar e pode ocorrer uma perda do LCR.
Conclusão

A abordagem bem sucedida da epistaxe na população pediátrica depen-
de muito de uma história detalhada e do exame físico. Uma atenção especial 
deverá ser dada à instabilidade hemodinâmica e das vias respiratórias. Uma 
vez estável, várias opções conservadoras e cirúrgicas estão disponíveis no ar-
senal do médico. A pressão externa, a cauterização, o uso de agentes tópicos, 
e o tamponamento podem controlar a maioria dos casos. A endoscopia é um 
método viável, eficaz e comum para tratar a maioria dos casos cirúrgicos. A 
ligadura endoscópica ou a cauterização da AEP é agora considerada a mais 
eficaz, sendo o tratamento definitivo para epistaxes posteriores, sem controle. 
Os pacientes com história familiar, recorrente, ou de epistaxes graves devem 
ser avaliados e tratados para possíveis doenças sistêmicas de base, para alte-
rações dos fatores de coagulação, para alterações vasculares, para processos 
infecciosos e neoplásicos.
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