
A apendicite crônica e a apendicite recorrente são condições

patológicas que diferem da apendicite aguda, a afecção mais comum do

apêndice vermiforme. Este trabalho relata o caso de uma paciente de 43

anos com desconforto abdominal e exames laboratoriais e de imagem

sem alterações. Ao realizar uma colonoscopia, para investigar a dor

crônica em fossa ilíaca direita, foi diagnosticado um óstio apendicular de

aspecto hiperemiado e com saída de secreção purulenta, sendo então

submetida a Apendicectomia.

Paciente do sexo feminino com 43 anos de idade, atendida no

ambulatório de Cirurgia Geral da Santa Casa de Misericórdia de São

Sebastião do Paraíso, com relato de desconforto abdominal há cerca de 6

meses, apresentando piora nos últimos 10 dias associada a náuseas,

hiporexia e alterações nos hábitos intestinais.

Negava febre. Sem comorbidades.

Ao exame físico apresentava bom estado geral e abdome com

desconforto à palpação em hipocôndrio direito, sem sinais de irritação

peritoneal. Já tinha sido submetida à ultrassonografia e tomografia de

abdome para investigação e não apresentou alterações nos exames.

Optou-se por acompanhamento ambulatorial e foram solicitados

exames laboratoriais e colonoscopia. Retorna com exames laboratoriais

sem alterações e laudo de colonoscopia apresentando óstio apendicular

de aspecto hiperemiado e com saída de secreção purulenta (Figura 1).

Foi submetida à Apendicectomia Aberta apresentando apendicite grau

II (Figura 2). Histopatológico descreve apendicite aguda fibrino-

purulenta e flegmonosa.
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A apendicite crônica e recorrente não possui etiopatogenia bem

estabelecida, não possui história clínica compatível. Dados da literatura

demonstram uma distribuição similar quanto ao sexo, porém com idade

média entre 40–45 anos, portanto, acima daquela encontrada nos

pacientes com apendicite aguda. Os critérios diagnósticos incluem dor

crônica (acima de um mês) em abdome inferior e desaparecimento da

sintomatologia após a cirurgia.

Achado cirúrgico da apendicite recorrente é semelhante àquela dos

pacientes com apendicite aguda, processo inflamatório agudo,

exsudativo, fibrino leucocitário e ulcerações flegnomosas. Nos casos de

apendicite crônica, os achados histopatológicos são de inflamação

crônica com presença de linfócitos e eosinófilos dentro da parede celular,

geralmente associada à fibrose, com ou sem obliteração luminal. É

diagnóstico diferencial nos quadros de dor abdominal crônica e possui

grande importância clínica, dado o potencial de complicação.

A apendicite continua sendo um diagnóstico de grande

importância devido a sua prevalência nos atendimentos de urgência e por

suas diferentes apresentações. Geralmente o diagnóstico é

essencialmente clínico, mas quando a apresentação do quando não é

típica, os exames de imagem se tornam um diferencial.
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