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Recomendação  

 

Escolha não realizar uma tomografia computorizada (TC) na avaliação de uma suspeita de apendicite 

numa criança antes de considerar como opção a realização de ecografia . 

Justificação  

 

Apesar da TC ser precisa na avaliação de uma suspeita de apendicite na população pediátrica, a ecografia tem quase a 

mesma capacidade, se realizada por profissionais experientes. A apendicite pode ser diagnosticada com base no exame 

objetivo do doente. Nos casos em que é necessário recorrer à Imagiologia, a ecografia (incluindo ecografias seriadas) é a 

modalidade inicial de eleição na criança. Se os resultados forem inconclusivos, podem então ser complementados com 

uma TC. Esta forma de atuação diminui os potenciais riscos da radiação e tem uma excelente acuidade, com sensibilidade 

e especificidade na ordem dos 94%. 

 

A informação apresentada nesta recomendação tem um propósito informativo e não substitui uma consulta com um médico. Caso ten ha 

alguma dúvida sobre o conteúdo desta recomendação e a sua aplicabilidade no seu caso particular, deve consultar o seu médico assistente. 
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