
8° CONGRESSO DO COLÉGIO BRASILEIRO DOS 

CIRURGIÕES: SETOR IV 

Marinna Karla da Cunha Lima Viana 1; Artêmio José Araruna Dias 2; João Vitor da Cunha Lima Viana 3; Mariane Viana de Oliveira Soares 2; 

Fernando de Paiva Melo Neto 1; Innartha Lisley Maniçoba Xavier 4

1 Acadêmico do curso de Medicina do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, João Pessoa – PB, Brasil

2 Acadêmico do curso de Medicina da FACISA, Campina Grande - PB, Brasil

3 Residente de Cirurgia Geral do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), Natal – RN, Brasil

4 Cirurgiã geral no Complexo Hospitalar de Mangabeira Tarcísio de Miranda Burity – CHMTMB, João Pessoa – PB, Brasil

Apendagite Epiplóica: Relato de Caso

INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

METODOLOGIA

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

E-mail: marinnaviana@hotmail.com 

• Apendagite epiplóica: patologia pouco comum, de caráter

benigno e de tratamento conservador.

• Fisiopatologia: explicada pela torção dos apêndices

epiplóicos ou pela trombose espontânea da sua rede de

drenagem.

• Quadro clínico: dor abdominal aguda em quadrante inferior

esquerdo, constante, sem irradiação.

Analisar as variáveis clínicas e cirúrgicas da AE, ilustrando

através da apresentação de um caso.

• Paciente AAPP, sexo feminino, 43 anos.

• Quadro de dor em flanco esquerdo.

• Ultrassonografia e Tomografia Computadorizada de abdome

total com hiperecogenicidade dos planos adiposos

pericólicos em fossa ilíaca esquerda, compatível com AE.

• Apendagite epiplóica: condição clínica rara, embora não

haja uma incidência formal definida.

• Preponderância maior no sexo masculino, cuja proporção

estatística é de 4:1, com pico entre a quarta e a quinta

década de vida.

• Diagnóstico diferencial: apendicite e diverticulite agudas.

• Tomografia Computadorizada: melhor método de exame

diagnóstico, além de possibilitar a exclusão de outras

doenças que cursem com quadro clínico semelhante.

Possível se observar uma massa paracólica de 2 a 3 cm,

oval, com densidade de gordura, associada em um

revestimento peritoneal espessado.

• Tratamento: em geral é conservador, através de uso de anti-

inflamatórios e analgésicos orais, sem necessidade, na

maioria dos casos, de internação hospitalar.

• Abordagem cirúrgica: é possível, embora mais reservada

em casos que evoluem com complicações severas.

A definição diagnóstica da AE exige da equipe médica a

capacidade para reconhecer o quadro clínico e aventar os

possíveis diagnósticos diferenciais. Sendo, destarte,

fundamental a publicação e divulgação de trabalhos e estudos

a fim de que a patologia seja mais bem discutida, e assim,

definidas as melhores abordagens para o paciente.
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Figura 01: Aspecto da Apendagite Epiploica na Tomografia 

Computadorizada

•Sedimentoscopia: presença de bactéria na urina sem

alterações no hemograma.

•Conduta conservadora, paciente recebeu alta do serviço e foi

encaminhada para tratamento ambulatorial.


