
Introdução:
A apendicite é a causa mais frequente de abdómen
agudo na gravidez, com uma incidência de 1/800 a
1/1500 gravidezes. A perfuração apendicular é mais
frequente na grávida, chegando a 43% dos casos,
pelo atraso no diagnóstico/tratamento, com
registos de perda fetal até 35%. A peritonite
aumenta significativamente a morbi-mortalidade
materno-fetal.

Objetivo:
Reforçar a importância do
diagnóstico clínico na apendicite
aguda.

Metodologia:
Descrição de caso clínico.

Caso Clínico:

Analiticamente sem 
alterações de relevo:

A clássica dor no ponto de McBurney é a apresentação mais frequente de apendicite na
gravidez. Perante este sinal a suspeição clínica deve ser elevada, mesmo na ausência de
alterações em exames complementares. Com a migração póstero-superior do apêndice, a
dor pode também manifestar-se na região lombar e flanco.

Conclusão:

Referências:
- Rebarber, A; Jacob B. “Acute appendicitis in pregnancy”. (2019), UpToDate.
- Graça, L. (2017). Medicina Materno-Fetal. 5ed, Lidel.
- Weinstein, S et al. (2020). “Appendicitis and Cholecystitis in Pregnancy.” Clinical obstetrics and gynecology vol. 63,2: 405-415. 

♀ 22 anos, nulípara, sem antecedentes de relevo
Grávida de 16 semanas 

Recorre ao Serviço de Urgência por dor abdominal
com 6h de evolução, náuseas, vómitos e disúria.
À observação está normotensa e apirética, com dor à
palpação profunda da fossa ilíaca direita com
irradiação ao flanco e região lombar homolaterais.
Murphy renal negativo bilateralmente.

Hemoglobina 11,1 g/L

Leucócitos 10,8 x 109/L

PCR 0,56 mg/dL

Urocultura negativa

Apendicite supurada com escasso 
líquido livre purulento.

Inês Costa Santos1, Manuel Gonçalves-Henriques1, Elsa Landim1, Ana Cristina Costa1

1 Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca

Apendicite Aguda: O Diagnóstico Clínico

Ecografia renal sem 
alterações sugestivas de 

obstrução, estruturas 
anexiais sem alterações, 

apêndice não visualizado, 
sem líquido livre. 

Ecografia:

Agravamento clínico com quadro de abdómen agudo, 
com defesa abdominal e dor à descompressão. 

Inicia antibioterapia e é submetida a
Apendicectomia via Laparoscópica
urgente. Sem intercorrências.

Feto com boa vitalidade, líquido
amniótico normal e placenta sem
sinais de descolamentos.

Diagnóstico Anatomo-patológico:
Apendicite aguda com peritonite 

peri-apendicular.

O pós-operatório decorreu sem
intercorrências, tendo alta hospitalar
clinicamente bem às 48h.

Ecografia obstétrica pós-op. :


