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RESUMO 

 Sabe-se que a apendicite aguda (AA) é a causa mais frequente de abdome agudo cirúrgico 

mundial. Contudo, houve uma notória redução na procura para o tratamento da apendicite 

aguda no período pandêmico, devido ao: medo da contaminação pelo COVID-19, a falta 

de acessibilidade dos cidadãos carentes e devido aos sintomas parecidos, apesar de não 

haver nenhuma relação no estudo patológico entre o Corona Vírus e a Apendicite aguda. 

Por consequência, a demora da consulta e atraso no diagnóstico, acaba levando a 

complicações como perfuração, abcesso, peritonite, sepse e morte. O estudo foi realizado 

por meio de estudos de artigos recentes. 
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ABSTRACT 

 It is known that acute appendicitis (AA) is the most frequent cause of acute surgical 

abdomen worldwide. However, there was a noticeable reduction in demand for the 

treatment of acute appendicitis in the pandemic period, due to: fear of contamination by 

COVID-19, lack of accessibility of needy citizens and due to similar symptoms, although 



                   

 
there is no relationship in the study pathological relationship between Corona Virus and 

acute Appendicitis. Consequently, the delay in the consultation and delay in the diagnosis, 

ends up leading to complications such as perforation, abscess, peritonitis, sepsis and 

death. The study was carried out through studies of recent articles. 
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INTRODUÇÃO 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) entendeu o COVID-19 como pandemia desde 

março de 2020. Desde então foram tomadas medidas governamentais a fim do controle 

da pandemia e proteção dos cidadãos. No hospital, o impacto foi notório na redução da 

procura para tratamento da apendicite aguda e para o diagnóstico com base no quadro 

clínico, pelo medo da infecção com o Corona Vírus. Várias publicações apontam que pelo 

diagnóstico tardio, foram registrados mais quadros clínicos avançados, sem impacto 

direto com as complicações cirúrgicas.  

O quadro clínico da apendicite aguda é a dor abdominal, iniciada de forma difusa na linha 

média do abdômen e migra para onde está localizado o apêndice por conta da irritação 

das fibras do peritônio parental. A dor é bem localizada na fossa ilíaca direita. 

O objetivo do estudo, foi realizar uma revisão de literatura destacando o impacto da 

pandemia do COVID-19 na apresentação, tratamento e morbilidade de pacientes de 

apendicite aguda. 

 

METODOLOGIA 

• Bases de dados: Scielo, Revista Colombiana de cirurgia, Revista Argentina de 

cirurgia, Congresso do Dr. Mario S. Thiago Ferrari Neto  

 



                   

 
• • Descritores: “Appendicitis”, “COVID-19”, “Appendicectomy”, “Peritonite”, 

“Apendicite Aguda”.  

 

• • Seleção de quatro artigos e um congresso  

 

• • Critérios de seleção: Artigos que abordavam o impacto em geral da pandemia 

do COVID-19 no tardio diagnóstico e tratamento da apendicectomia aguda.  

 

• • Leitura íntegra dos artigos selecionados para a confecção do resumo  

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com bases nos artigos estudados, durante a pandemia, a procura por ajuda médica foi 

reduzida, sendo a principal causa, o medo do contagio do vírus. Com o diagnóstico tardio, 

os apêndices evoluem o quadro, agravando e aumentando significativamente o risco de 

morbilidade. Outrossim, o tratamento padrão da apendicite aguda é a cirurgia por 

videolaparoscopia, entretanto, com o COVID-19, medidas foram tomadas para o 

tratamento com menor risco de infecção do paciente e da equipe médica.  

• • Para pacientes sintomáticos, foram recomendadas cirurgias eletivas, onde o 

paciente vai ser atendido já com o teste de reação em cadeia de polimerase negativo (RT-

PCR).  

• • Para pacientes positivados com o COVID-19, o tratamento mais escolhido foi o 

não cirúrgico, com exceção dos casos avançados, onde o tratamento mais escolhido foi o 

de cirurgia aberta, que torna mais seguro para a equipe médica, visto uma vez que ela é 



                   

 
mais segura contra doenças virais. Ressalta-se também que nesse caso, a equipe médica 

utiliza equipamento de proteção tipo 3.  

• • Para pacientes que chegam em estado de emergência, utiliza-se o (PCR) como 

teste rápido. Entretanto, o resultado sempre fica pendente durante a realização da cirurgia, 

sendo realizada com pressão negativa e equipamento de proteção tipo 3.  

 

 

CONCLUSÃO 

A apendicite aguda continua sendo a causa mais frequente de abdome agudo cirúrgico 

mesmo durante a pandemia. Entretanto, devido a atual situação pandêmica, aumentaram 

os casos de quadros clínicos mais avançados devido ao tardio diagnóstico. 

 

 

EIXO TEMÁTICO 

• Medicina 

• Área cirúrgica 

• Cirurgia geral 

• Covid-19. 
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