
O objetivo do estudo foi avaliar o número de apendicectomia

laparoscópica realizadas no Hospital São Lucas em um ano e suas

principais complicações. O estudo foi retrospectivo, por meio de revisão

dos prontuários de 277 pacientes submetidos à apendicectomia

laparoscópica no Hospital São Lucas em Belo horizonte, pela mesma

equipe cirúrgica, no período de maio de 2017 a março de 2018. O

diagnóstico de apendicite aguda foi confirmado em 89,4 % dos casos. Em

5 casos (1,8%) o procedimento foi convertido. A duração média da

operação foi de 36 minutos. Complicações pós-operatórias ocorreram em

12 pacientes (4,33%). O tempo médio de internação foi de 2,4 dias. As

complicações mais comuns foram: abscesso de parede (8 pacientes),

abscessos intracavitários (1 paciente), sepse pélvica (1 paciente),

condições mais raras como a pileflebite (1 paciente) e a fístula

enterocutânea (1 paciente).
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Apesar desse grupo pequeno de pacientes com complicações, as

melhoras principais documentadas pela apendicectomia

laparoscópica em comparação com a tecnica aberta, incluem

menores complicações da ferida, tempo de hospitalização menor,

dor pós-operatória diminuída e retorno mais rápido às atividades

laborativas. O acesso à cavidade abdominal é feito através de 3

trocarteres: 1 de 10 mm em cicatriz umbilical, 1 de 10 mm em

fossa ilíaca esquerda e 1 de 5 mm na região do púbis. Os vasos

apendiculares são identificados, isolados e seccionados após

ligadura comum “clip” metálico. A base do apêndice é seccionada

após colocação de três “clips metálicos”. A antibioticoterapia foi

iniciada ainda no pré-operatório e foi mantida com uma única dose

nos casos iniciais sem perfuração, ou por tempo mais prolongado

nos casos de perfuração (5 dias), abscessos ou peritonite (12 dias).

Nos casos de peritonite grave preconizamos o uso de

ciprofloxacino, associado à anaerobicida (clindamicina ou

metronidazol).

A apendicite aguda é o abdome agudo cirúrgico mais freqüente em todas

as faixas etárias, sendo mais comum em crianças em idade escolar e em

adolescentes. Sua incidência é de aproximadamente 7.0% dos casos nos

países industrializados. Entretanto, o diagnóstico pode apresentar-se com

dificuldade, principalmente em mulheres em idade fértil. Neste grupo de

doentes, o índice de laparotomias não terapêuticas varia de 5.0 % a 25.0%

dos casos.
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Os resultados de acompanhamento revelam que a apendicectomia

laparoscópica é um procedimento seguro, eficaz e aceitável para

todas as formas de apendicite aguda.
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