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Diagnostic methods in the acute appendicitis in children.
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em crianças, entretanto a ultrassonografia auxilia na 
confirmação diagnóstica ou no diagnóstico 
diferencial. Em casos inconclusivos, a tomografia 
computadorizada (TC) pode ser utilizada como 
ferramenta adicional. Assim, exames complemen-
tares aumentam a acurácia e diminuem a incidência 
de laparotomias com apendicectomias negativas, 
desde que exista uma equipe qualificada e 
disponibilidade de equipamentos adequados.

        The acute appendicitis constitutes the principal 
cause of inflammatory abdomen in the childhood and 
adolescence. The diagnosis of the acute appendicitis in 
the infantile population still represents difficulty to 
the physician, because in the initial phases of the 
disease the symptoms are not so evident and can be 
confused with other pathologies common to the 
childhood. In attempt to avoid a high rate of 
unnecessary surgical procedures, more efforts have 
been tried to obtain a standardization of the 
diagnostic methods. In fact, this work seeks to present 
an updated revision on the several methods for 
diagnosis used in the acute appendicitis in children 
with intention to conclude which of them now 
available for diagnosis would be the most appropriate 
to the definitive diagnosis of the acute appendicitis in 
the childhood in our region. Conclusion: The 
complete clinical history and physical exam have 
important value in the diagnosis of acute appendicitis 
in children, however the ultrasound helps the 
diagnosis confirmation and allows a differential 
diagnosis. In inconclusive cases, the computed 
tomography can be used as additional tool. Like this, 
complimentary exams increase the accuracy and 
reduce the negative appendicectomy, since it exists a 
qualified team and readiness of appropriate 
equipments.  

        A apendicite aguda constitui a principal causa de 
abdome inflamatório na infância e adolescência. O 
diagnóstico da apendicite aguda na população 
infantil ainda representa dificuldade aos clínicos, 
visto que nas fases iniciais da doença os sintomas não 
são tão evidentes, podendo ser confundidos com 
outras doenças comuns à infância. Objetivo: Na 
tentativa de se evitar uma taxa elevada de 
procedimentos cirúrgicos desnecessários, cada vez 
mais se tem tentado obter uma padronização da 
utilização de meios diagnósticos adequados.        
Devido a este fato, este trabalho visa a apresentar uma 
revisão atualizada sobre os diversos métodos 
diagnósticos utilizados na apendicite aguda em 
crianças, com intenção de concluir qual dos métodos 
diagnósticos disponíveis atualmente seria o mais 
adequado ao diagnóstico eficiente da apendicite 
aguda na infância em nosso meio. Conclusão: A 
história clínica e o exame físico bem realizados têm 
importante valor no diagnóstico de apendicite aguda
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        A apendicite aguda constitui a principal causa 
de abdome inflamatório na infância e adolescência. 
Pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais freqüente 

(1)na faixa etária de quatro a 15 anos  . 
       Cerca de 250.000 casos novos são diagnosticados 
por ano nos Estados Unidos. O risco estimado de se 
desenvolver apendicite durante a vida é de 8,6% para 

(2)
homens e 6,7% para mulheres . O diagnóstico de 
apendicite aguda corresponde a cerca de 12% dos 

(3)quadros de abdome agudo em crianças . Em cerca de 
30 a 74% dos casos de apendicite ocorrem 
complicações. As mais freqüentes costumam ser a 
perfuração e os abscessos intraperitoniais. A 
letalidade nas apendicites não perfuradas é menor 
que 1%, porém esse índice pode chegar a 5% quando 

(4)o diagnóstico é tardio .
     A apresentação clássica da apendicite aguda 
traduz-se por início com dor epigástrica ou 
periumbilical, seguida de anorexia, náuseas e 
vômitos. O diagnóstico da apendicite pode ser feito 
através da história clínica associada ao exame físico, 
porém, quando apenas o método clínico é utilizado, 
pode-se observar um índice de 15 a 30% de 

(5)laparotomias não terapêuticas .
        O diagnóstico da apendicite aguda na população 
infantil ainda é uma dificuldade aos clínicos, visto 
que nas fases iniciais da doença os sintomas não são 
evidentes, podendo ser confundidos com outras 
doenças comuns à infância. Na tentativa de se evitar 
uma taxa elevada de procedimentos cirúrgicos 
desnecessários, cada vez mais se tem tentado obter 
uma padronização da utilização de meios 
diagnósticos adequados.

       O interesse pelo estudo deste tema se baseia no 
fato de ainda haver um alto índice de 
apendicectomias realizadas em crianças com 
apêndices normais e também por ocorrer maior taxa 
de complicações quando o diagnóstico precoce não é 
realizado. 
    Desta forma, nosso principal objetivo neste 
trabalho é apresentar uma revisão atualizada sobre 
os diversos métodos diagnósticos na apendicite aguda 
em crianças, com a intenção de compará-los de forma 
a evidenciar as principais vantagens e desvantagens 
de cada método e, ao final desta, concluir qual dos 
métodos diagnósticos disponíveis na atualidade seria 
o mais adequado para o diagnóstico definitivo da 
apendicite aguda na infância em nosso meio.

       Foram utilizados como base para a pesquisa 
livros-texto de pediatria e cirurgia pediátrica. A 
procura por artigos científicos foi realizada através
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da página eletrônica da BIREME, utilizando-se como 
bases de dados o MEDLINE e o LILACS. A pesquisa no 
MEDLINE foi restrita para trabalhos publicados entre 
1993 e 2005, onde foi utilizada a palavra 
“apendicite”, sendo encontrados 3370 artigos. A 
partir daí a busca foi refinada, adicionando-se a 
palavra “diagnóstico”, totalizando 1077 trabalhos.  
Posteriormente, foi acrescentada a palavra “criança”, 
restringindo a pesquisa a 331 trabalhos, 11 dos quais 
foram escolhidos. No LILACS, a pesquisa foi realizada 
do mesmo modo, resultando em 15 artigos, sendo 3 
selecionados. Mais 10 artigos foram incluídos, tendo 
como base as referências utilizadas nas publicações 
escolhidas. 

Escore de Alvarado
       Na busca de diagnósticos mais precisos e precoces 
para o diagnóstico de apendicite aguda, muitos 
métodos têm sido criados com base na história clínica, 
no exame físico e em exames complementares não 
invasivos. Entre os métodos mais utilizados está o 
escore de Alvarado e o escore de Alvarado modificado.
       O escore de Alvarado é baseado em três sintomas, 
três sinais e dois achados laboratoriais (Quadro 1).   
Um valor no escore maior que cinco ou seis pontos é 
compatível com apendicite e o paciente deve 
permanecer em observação. Quando o valor é maior 
que sete ou oito pontos indica maior probabilidade de 
apendicite, e valor de nove ou dez pontos é compatível 
com alta probabilidade da doença. Nos dois últimos 

(6)casos a apendicectomia pode ser indicada  .
     Um estudo desenvolvido no Instituto Materno-
Infantil de Pernambuco (IMIP), em Recife, com uma 
amostra de 76 crianças e adolescentes admitidos na 
emergência pediátrica, apontou uma sensibilidade de 
72,2%, especificidade de 86,4%, valor preditivo 
positivo de 92,9% e valor preditivo negativo de 
55,9%, utilizando o ponto de corte na escala de 

(7)Alvarado de sete pontos ou mais .

                QUADRO 1- ESCORE DE ALVARADO

Ultrassonografia
       A utilidade do uso da ultrassonografia (USG) nas 
crianças tem sido documentada em uma larga série de 
estudos, descrevendo uma sensibilidade entre 50 e 
100% na detecção da apendicite aguda, com uma

IntroduçãoIntrodução

MétodosMétodos

DiscussãoDiscussão

 

  Sintomas Migração da dor       1 

 Anorexia        1 

 Náuseas e/ou vômitos      1 

  Sinais Defesa de parede  no quadrante inferior direito do abdome  2 

 Dor à descompressão      1 

 Elevação da temperatura      1 

  Laboratório Leucocitose       2 

 Desvio à esquerda       1 

  Total          10 

        

 

ObjetivoObjetivo
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(8)especificidade de 88 a 99% e acurácia de 82 a 99% .   
As principais vantagens da USG são seu baixo custo, a 
ausência de radiação ionizante, boa disponibilidade e 
pela possibilidade de fazer o diagnóstico diferencial 
com doenças ovarianas que freqüentemente 
mimetizam a apendicite aguda nas pacientes do sexo 

(9)feminino . Sua principal desvantagem relaciona-se 
com o fato de ser um método operador-dependente e 
também por apresentar grande variedade na técnica 

(10)utilizada no exame , explicando os diferentes 
resultados.
      Em um estudo randomizado realizado no John 
Hunter Hospital e no John Hunter Children's Hospital 
(Austrália), envolvendo 302 pacientes de idade entre 
5-82 anos com diagnóstico prévio de apendicite 
aguda revelou uma sensibilidade de 94,7% e 

(11)especificidade de 88,9% pela USG . No estudo 
conduzido por Schulte e cols., baseado em um grupo 
de 1285 crianças com suspeita de apendicite aguda, 
apresentou sensibilidade e especificidade de 92 e 98% 
respectivamente, valor preditivo positivo de 90% e 
valor preditivo negativo de 98%. Os autores também 
concluíram que a USG é de grande valia na realização 

(12)de diagnóstico diferencial . Dilley e cols. analisaram 
2056 exames ultrassonográficos, concluindo que a 
USG apresenta sensibilidade de 89% e especificidade 
de 95%, valor preditivo positivo de 86% e valor 

(13)preditivo negativo de 96%  . 

Tomografia Computadorizada
   A principal vantagem da tomografia 
computadorizada (TC) é a menor dependência do 
operador, em relação à USG, refletindo em uma 

(9)maior acurácia . Em relação às desvantagens da TC 
estão a radiação e o uso de contraste intravenoso ou 

(8)gastrointestinal, quando necessário  .
         Estudos recentes sugerem que a TC pode aumen-
tar a acurácia do diagnóstico, fornecendo bases mais 
fidedignas na identificação de crianças com 
apendicite, reduzindo dessa forma a taxa de 
apendicectomias, sem o aumento da taxa de 

(14,15)perfurações  .
     Em trabalho realizado com 154 crianças com 
suspeita de apendicite e que foram submetidas à TC  
gastrointestinal com contraste, foi encontrada alta 
sensibilidade e especificidade, com valores de 95 e 

(14)94% respectivamente . Em um outro estudo 
retrospectivo incluindo 609 pacientes hospitalizados 
com possível quadro de apendicite, foi realizada TC  
em 75 pacientes e apresentaram uma sensibilidade e 

(15,16)uma especificidade de 97 e 97 % respectivamente . 
D'Ippolito e colaboradores avaliando 52 crianças com 
suspeita de apendicite aguda através de TC sem 
contraste, concluiu que esta apresenta sensibilidade 
de 91%, especificidade de 100%, valor preditivo 
positivo foi de 100% e valor preditivo negativo de   

(17)67% .  

Ultrassonografia e Tomografia Computadorizada
     No Children´s Hospital Boston, entre julho e 
dezembro de 1998, as crianças com suspeita de 
apendicite foram submetidas inicialmente à USG 
pélvica. Se o resultado fosse compatível com 
apendicite, a laparotomia era realizada; se a USG 
fosse negativa ou inconclusiva, a TC com contraste 
retal era realizada. Este protocolo apresentou 
sensibilidade de 94%, especificidade de 94%, valor 
preditivo positivo de 90%, valor preditivo negativo de 

(8,18)97% e acurácia de 94%  .
   Kaiser e cols. num estudo randomizado 
compararam a USG unicamente com a combinação 
da USG e TC. Comparando com a USG unicamente, a 
combinação das duas modalidades aumentou a 
sensibilidade de 86 para 99%, entretanto a 
especificidade diminuiu de 95 para 89% e a acurácia 
não apresentou diferença significativa, de 92 para 

(19)93%  .

         A história clínica e o exame físico bem feitos têm 
importante valor no diagnóstico de apendicite aguda 
em crianças, entretanto, a USG auxilia na 
confirmação diagnóstica ou no diagnóstico 
diferencial com outras doenças inflamatórias da 
região ileocecal. Em casos inconclusivos a TC pode ser 
utilizada como ferramenta adicional. Assim, exames 
complementares aumentam a acurácia e diminuem 
as apendicectomias negativas, desde que exista uma 
equipe qualificada e disponibilidade de equipamentos 
adequados. 
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