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Introdução:
As técnicas operatórias de Apendicectomia Convencional e

Videolaparoscópica vêm sendo arduamente estudadas e

analisadas, com o objetivo de definir uma técnica de

melhores resultados para os pacientes acometidos por

Apendicite Aguda nas unidades de emergência. Dessa

maneira, é relevante analisar o recente panorama

epidemiológico desses procedimentos realizados na região

Sudeste, comparando com os setores público e privado.

Objetivo:
Analisar o atual panorama da região Sudeste, de

procedimentos de Apendicectomia Convencional e

Videolaparoscópica, comparando com o setor público e

privado, no período de 10 anos.

Materiais e Métodos:
Realizou-se uma coleta observacional, descritiva e

transversal dos dados sobre Apendicectomia Convencional e

Videolaparoscópica, disponíveis no Sistema de Informações

Hospitalares do SUS sob os respectivos códigos de

procedimento, 0407020039 e 0407020047, em 02 de

Setembro de 2020, englobando o período entre janeiro de

2009 e dezembro de 2019, avaliando número de internações,

óbitos, taxa de mortalidade e caráter de atendimento.

Resultados e Discussão:
De acordo com os dados encontrados, a Região Sudeste, no

período analisado, registrou os seguintes números sobre a

Apendicectomia Convencional no setor público: 151.637

internações, 441 óbitos e taxa de mortalidade de 0,29%, O

mesmo procedimento no setor privado registrou: 124.802

internações, 370 óbitos e taxa de mortalidade de 0,30%.

Além disso, a mesmo Região apresentou os respectivos

valores sobre a Apendicectomia Videolaparoscópica no setor

público: 3723 internações, 3 óbitos e taxa de mortalidade de

0,08%.

Conclusão:
Observa-se, a partir do presente estudo, que o número de

internações devido a Apendicectomia Convencional,

independente do setor observado, é muito superior quando o

mesmo procedimento é realizado por videolaparoscopia. Vale

ressaltar, no entanto, que a Apendicectomia

Videolaparoscópica, independente do setor comparado,

apresentou menores taxas de mortalidade. Sendo assim, cabe

analisar os benefícios da realização de cirurgias minimamente

invasivas e reavaliar a necessidade dos procedimentos por

cirurgia aberta.
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2. DATASUS.

Ademais, o mesmo procedimento no setor privado registrou:

1493 internações, 1 óbito e taxa de mortalidade de 0,07%. Foi

possível notar, portanto, que a Apendicectomia Convencional

teve um maior número de internações no setor público, e ao

mesmo tempo, taxa de mortalidade menor que a do setor

privado. Em relação ao procedimento de Apendicectomia

Videolaparoscópica, o setor público apresentou um número de

internações e taxa de mortalidade maiores que o setor privado.
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