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A apendicite aguda é a causa mais comum de cirurgia abdominal na emergência. Ocorre em qualquer
faixa etária, com pico de incidência em adolescentes e adultos jovens. Está comumente associada à
obstrução intraluminal por fecalito ou outro fator obstrutivo, seguida de distensão do apêndice e
inflamação.
Tanto a ultrassonografia quanto a tomografia computadorizada podem auxiliar no diagnóstico da
doença. Alguns estudos mostram que os métodos apresentam acurácia semelhante (aproximadamente
97%), principalmente em mãos experientes. A ultrassonografia é rápida, segura, de baixo custo,
amplamente disponível e preferencialmente deve ser utilizada em crianças, gestantes e mulheres
jovens devido a preocupação com a radiação e possibilidade de diagnóstico diferencial com doenças
ginecológicas. Tem seu uso limitado em obesos e pela presença de distensão gasosa intestinal.
A TC também pode ser utilizada como exame inicial, em casos duvidosos ou para avaliação mais
detalhada de eventuais complicações (perfuração etc). A RM pode ser útil em gestantes.
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