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RESUMO 

 

Jurado, M M. Avaliação e proposta de capacitação de profissionais médicos da Rede 

Pública de Urgência e Emergência em relação ao atendimento do escroto agudo 

 

Introdução: O escroto agudo constitui uma urgência urológica. A torção testicular 

deve ser diagnosticada o mais brevemente possível e encaminhada para tratamento 

cirúrgico num período de no máximo 12 horas para que haja possibilidade de 

preservação do testículo torcido. Objetivos: Avaliar se os médicos dos serviços de 

urgência estão preparados para realizar diagnóstico e encaminhamento para 

tratamento em tempo hábil; a partir dos dados obtidos, propor uma capacitação dos 

médicos atuantes e um novo fluxo de atendimento. Metodologia: Estudo 

exploratório, transversal, qualitativo e quantitativo com características de pesquisa-

ação através da aplicação de questionário de múltipla escolha e questões abertas 

após apresentação de caso clínico conceito. Resultados: Foram avaliados 83 

médicos. Vinte e quatro por cento dos avaliados tiveram média de acertos menor do 

que metade das questões. Observou-se que os indivíduos que costumam examinar 

o paciente com queixas testiculares tiveram média de acerto estatisticamente maior 

do que os que não examinam (p<0,01); também observou-se uma média de acerto 

maior entre os que realizaram residência médica, porém sem significância estatística 

(p=0,094). Os profissionais relataram dificuldades no encaminhamento dos 

pacientes para tratamento, principalmente relacionados ao sistema Cross, à falta de 

especialistas e dificuldades no transporte. Discussão: Por volta de vinte e cinco por 

cento dos avaliados tiveram baixa quantidade de acertos e talvez não estejam 

preparados para o atendimento dos casos de escroto agudo. Examinar o paciente, já 

ter tido contato com caso semelhante na vida ou ter realizado residência médica 

foram fatores preditivos positivos para maior número de acertos. Conclusão: Faz-se 

necessária uma capacitação dos médicos responsáveis pelo atendimento nas 

emergências, além de uma revisão do fluxo de atendimento desses pacientes, afim 

de aumentar a taxa de salvamento do testículo nesses casos. 

 

Palavras-chave: torção testicular. educação em saúde. serviços médicos de 

emergência. 

 





ABSTRACT 

 

Jurado, M M. Evaluation and training of medical professionals in the Public Urgency 

and Emergency Network related to the care of the acute scrotum. 

 

Introduction: The acute scrotum is a urological emergency. Testicular torsion should 

be diagnosed as soon as possible and referred for surgical treatment within a 

maximum period of 12 hours in order to preserve the twisted testicle. Objectives: To 

assess whether doctors in the emergency services are prepared to make a diagnosis 

and referral for treatment in a timely manner; Based on the data obtained, propose 

training for working doctors and a new flow of care. Methodology: Exploratory, 

cross-sectional, qualitative and quantitative study with characteristics of action 

research through the application of a multiple choice questionnaire and open 

questions after presentation of a clinical case concept. Results: 83 physicians 

working in the health services of Sorocaba were evaluated. 24% of those evaluated 

had an average of correct answers for less than half of the questions. It was 

observed that the individuals who usually examine the patient with testicular 

complaints had a statistically higher mean score than those who did not examine (p 

<0.01), a higher mean was also observed among those who underwent medical 

residency, however, not significant (p=0.094). The individuals reported difficulties in 

referring patients for treatment, mainly related to regulatory system, lack of 

specialists and difficulties in transportation. Discussion: About ¼ of those evaluated 

had a low number of correct answers and may not be prepared for handling the acute 

scrotum cases. Examining the patient, having already had contact with a similar case 

in life or having undergone medical residency were positive predictive factors for a 

greater number of correct answers. Conclusion: It is necessary to train the 

physicians responsible for attending the emergency units, in addition to reviewing the 

flow of care for these patients, in order to increase the rate of testicular salvage in 

these cases. 

 

Keywords: testicular torsion. health education. emergency medical services. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A síndrome do escroto agudo se apresenta clinicamente através de dor local 

intensa, mudança da consistência das estruturas escrotais e edema e se caracteriza 

como uma urgência urológica, correspondendo a 0,5% de todos os atendimentos em 

serviços de urgência e emergência. As principais causas do escroto agudo são a 

orquiepididimite (processo inflamatório local) e a torção testicular (processo vascular 

isquêmico do testículo), cujo diagnóstico diferencial não costuma ser feito de forma 

simples.1 

 Frente a um quadro de escroto agudo, a hipótese de torção do cordão 

espermático deve ser sempre a primeira hipótese a ser descartada, devido ao risco 

de lesão definitiva da gônada em caso de erro ou retardo diagnóstico. A Torção 

testicular (TT) é a principal causa de dor escrotal aguda: na infância 25 a 30% e na 

adolescência 60%, sendo mais comum entre os 12 e 18 anos.2 

A torção testicular pode ocorrer no momento de uma contração vigorosa do 

músculo cremaster, estando associada a provável má fixação dos testículos às 

túnicas e ao gubernáculo testis, tornando-o instável e propenso a torcer no próprio 

eixo. 

A dor da TT é caracteristicamente escrotal, súbita, de forte intensidade, 

podendo acordar o paciente. Além disso, pode ter relação com esforços, trauma, 

exposição ao frio ou atividade sexual. Náuseas e vômitos reflexos são considerados 

frequentes e ajudam na realização de diagnóstico diferencial da orquiepididimite e 

torção de apêndice testicular. Sintomas urinários são inespecíficos e o paciente 

pode se apresentar com temperatura normal ou discretamente elevada.3 

O exame físico se inicia com a determinação da presença, volume e posição 

dos dois testículos. Na TT o testículo comprometido se apresenta muito doloroso, 

endurecido, aumentado, horizontalizado (sinal de Angell) e elevado (sinal de 

Brunzel, testis redux).4 Pode-se encontrar também o epidídimo palpável fora de sua 

posição habitual, além de edema e hiperemia da bolsa escrotal. Outro sinal 

importante é a ausência do reflexo cremastérico ipsilateral, além do sinal de Phren 

(alívio da dor com a elevação mecânica do testículo), que costuma estar ausente 

nos casos de TT e presente nos casos de orquiepididimite.   
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É importante salientar que apesar dos inúmeros sinais e sintomas descritos 

para o diagnóstico de um episódio de TT, não há na prática, facilidade para obter o 

diagnóstico diferencial definitivo, especialmente em casos onde já se passou algum 

tempo do início dos sintomas (pela enduração, dor, edema e hidrocele reacional 

associada) e em pacientes não cooperantes, o que é habitual quando se trata de 

crianças e adolescentes mais jovens.5  

 Os principais diagnósticos diferenciais da TT são a orquiepididimite e a torção 

de apêndice testicular, sendo que muitas vezes existe grande dificuldade na 

diferenciação do quadro apenas pela avaliação clínica.6 

A orquiepidimite apresenta-se com dor e edema escrotal, geralmente de 

aparecimento insidioso, podendo estar associada à febre e a sintomas do trato 

urinário como disúria e polaciúria. Os pacientes costumam ter vida sexual ativa e 

apresentar história de infecção prévia do trato urinário. Ao exame físico o paciente 

apresenta epidídimo e testículo dolorosos, Sinal de Phren positivo e reflexo 

cremastérico preservado.7 Outro tipo de orquite que se apresenta em crianças e 

jovens é a causada pelo vírus da caxumba. 

A torção de apêndice testicular é uma patologia que acomete principalmente 

as crianças e adolescentes jovens, com quadro clínico muito semelhante a torção 

testicular, podendo ter aparecimento da dor pouco mais insidioso. Ao exame físico 

pode apresentar hidrocele e dor localizada na região anterior do testículo. Pode 

estar presente o sinal da mancha azul, que é característico da doença.7 

 Em face da extrema urgência do tratamento, exames complementares só 

devem ser realizados em casos de dúvida diagnóstica relevante, pacientes com 

risco cirúrgico muito alto ou exame disponível rapidamente, sem provocar atraso 

representativo no tratamento. O exame mais indicado para esses pacientes é a 

ultrassonografia com Doppler que apresenta sensibilidade de 89,9% e especificidade 

de 98,8%, além de ser um exame de baixo custo.8 

Todos os casos de TT devem ser tratados através de exploração cirúrgica 

com avaliação da viabilidade do testículo e orquidopexia bilateral.3 Durante a 

exploração deve-se fazer a distorção e avaliar a vitalidade do testículo torcido. Se o 

testículo estiver saudável, deve-se então prover a pexia às túnicas. Mesmo 

procedimento deve ser realizado no lado contralateral devido à provável má fixação 
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testicular deste lado também. Caso o testículo já apresente áreas de necrose ou 

inviabilidade, deve-se então proceder a orquiectomia deste lado. 

O tempo para realização do procedimento é determinante para a preservação 

do testículo acometido, costumando haver uma janela de quatro a oito horas antes 

de aparecimento de danos isquêmicos significativos, manifestados por efeitos 

deletérios na espermatogênese e alterações morfológicas na histopatologia 

testicular.9 A literatura mostra taxas de salvamento testiculares de 90 a 100%, 

quando a exploração cirúrgica é realizada no prazo de até seis horas a partir do 

início dos sintomas, caindo para 50% se os sintomas estão presentes há mais de 12 

horas e taxas de salvamento inferiores a 10% nos casos de duração dos sintomas 

de 24 horas ou mais.10-12 

Em análise de serviço urológico de referência do município de Sorocaba 

(Conjunto Hospitalar de Sorocaba), observou-se que dentre os pacientes 

diagnosticados com torção testicular nos anos de 2013 e 2014 encaminhados para 

este serviço, houve preservação do testículo em apenas 18% dos casos, sendo que 

73% dos pacientes procuraram ajuda médica com mais de 20 horas de início da dor 

e 27% com menos de 20 horas de dor. Entre os que foram atendidos com menos 20 

horas de início dos sintomas, 26% acabaram evoluindo para orquiectomia, 

denotando a dificuldade no acesso dos pacientes aos serviços de saúde e também o 

tempo muito longo para se chegar ao diagnóstico e encaminhamento para serviços 

de referência.13 
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2 PERGUNTA DO ESTUDO 

 

Os profissionais médicos da Rede Pública de Urgência e Emergência da 

cidade de Sorocaba estão habilitados para realizar diagnóstico e encaminhamento 

para tratamento em tempo hábil nos casos atendidos de escroto agudo? 
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3 HIPÓTESE 

 

 Existe dificuldade por parte dos profissionais em diagnosticar e encaminhar 

adequadamente os pacientes adultos com caso de escroto agudo. 
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4 OBJETIVOS  

 

  4.1 Primário 

 

1. Avaliar se o médico responsável direto pelo atendimento do paciente com 

escroto agudo está preparado para realizar diagnóstico e encaminhamento para 

tratamento em tempo hábil. 

 

4.2 Secundário 

 

1. Propor um fluxograma de atendimento de dor testicular aguda nas   

unidades de urgência e emergência na rede de atendimento pública. 

2. Propor uma capacitação online aos médicos e estudantes a respeito do 

escroto agudo. 
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 MÉTODOS 

 

 Trata-se de um estudo exploratório, transversal, qualitativo e quantitativo com 

características de pesquisa-ação no qual foram avaliados médicos da Rede Pública 

de atendimento de Urgência e Emergência do município de Sorocaba-SP, atuantes 

nos Pronto-atendimentos (PAs) e Unidades Pré-Hospitalares (UPHs) da cidade, 

incluindo as UPHs da Zona Leste, Éden e Zona Norte e os PAs do Laranjeiras, São 

Guilherme e Brigadeiro Tobias. 

Foi feita elaboração e apresentação individual a cada médico através da 

plataforma google docs de um caso problema típico de torção testicular e em 

seguida realização de um questionário autoaplicável constando de perguntas 

abertas e objetivas de múltipla escolha a respeito do atendimento, diagnóstico e 

conduta nos casos de escroto agudo. O questionário era formado por 7 questões de 

múltipla escolha, 3 questões abertas e 7 questões a respeito de dados demográficos 

dos pacientes. (Apêndice A) 

O questionário foi precedido do termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE), assinado e entregue no momento da pesquisa. O TCLE e o projeto de 

pesquisa foram analisados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Ciências Médicas e da Saúde e a coleta de dados só teve início após a sua 

aprovação pelo comitê. 

Foi solicitada autorização prévia a prefeitura de Sorocaba através da 

Secretaria de Saúde Municipal para que a pesquisa pudesse ser realizada (anexo 

A). 

As questões de múltipla escolha foram avaliadas por análise quantitativa 

através do teste t e do qui-quadrado. A questão aberta foi avaliada através de 

análise qualitativa.  

Os dados foram apresentados através de tabelas e gráficos. As respostas de 

cada item foram correlacionadas com o tempo de experiência no atendimento de 

urgência e associados a área de formação e ao sexo.  

Posteriormente através da análise dos resultados obtidos, foi proposta uma 

capacitação multimídia e revisto o fluxo de atendimento para que os pacientes com 

tal patologia possam chegar mais rápido ao serviço de urologia de referência. 
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6 RESULTADOS 

 

 Foram avaliados 83 médicos atuantes nos serviços de atendimento de 

urgência e emergência da cidade de Sorocaba através do questionário cujos dados 

se encontram no apêndice A. 

 Dentre os avaliados, 60 eram do sexo masculino e 23 do sexo feminino; 22 

tinham sua área de atuação voltada para especialidades cirúrgicas e 61 para 

especialidades clínicas; 39 haviam realizado residência médica (independente da 

área) e 44 não haviam realizado residência médica ao longo de sua vida 

profissional, sendo que dentre os que não haviam realizado residência médica, 11 

haviam realizado pós-graduação em áreas distintas de atuação. Quanto ao tempo 

de formação em medicina, 33 entrevistados tinham menos de 10 anos de formados, 

29 tinham entre 10 e 20 anos de formados e 24 tinham mais de 20 anos de 

formados.  

 Quando questionados sobre o contato com casos parecidos com este em 

suas práticas clínicas, 22 afirmaram que nunca viram um caso semelhante em sua 

vida profissional, 9 responderam que viram uma vez, 22 até 5 vezes, 22 mais de 5 

vezes e 8 não souberam opinar. Em relação a realização de exame físico frente a 

pacientes com queixas escrotais, 76 afirmaram que costumam realizar o exame 

físico testicular e escrotal nesses casos, enquanto 7 disseram que não costumam 

realizar o exame (Tabela 1).  
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Tabela 1 - Distribuição dos avaliados de acordo com suas características gerais: 

sexo, área de atuação, realização de residência médica e/ou pós-graduação, tempo 

de formação, contato prévio com casos semelhantes e realização de exame físico 

em pacientes com queixas testiculares. 

Sexo Masculino 60 

 Feminino 23 

Área de atuação Clínica 61 

 Cirúrgica 22 

Residência médica/ pós-graduação Realizou 50 

 Não Realizou 33 

Tempo de formação Até 10 anos 33 

 Entre 10 e 20 anos 29 

 Acima de 20 anos 24 

Casos semelhantes na vida profissional Nunca viu 22 

 Viu uma vez 9 

 Viu até 5 vezes 22 

 Viu mais de 5 vezes 22 

 Não sabe 8 

Examina o paciente com queixa escrotal Sim 76 

 Não 7 

Fonte – Dados coletados através dos questionários 

 

No questionário, foram aplicadas 7 questões de múltipla escolha, cada uma 

com 5 alternativas possíveis, sendo uma considerada correta. Classificamos o 

número de acertos total de acordo com a tabela 2. 

  

Tabela 2 - Total de acertos dos avaliados dentre as questões de múltipla escolha 

Total de acertos Número de entrevistados 

0 ou 1 acertos 2 

2 ou 3 acertos 18 

4 ou 5 acertos 39 

6 ou 7 acertos 24 

Fonte: Dados coletados através dos questionários 
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Percentualmente, o número de acertos está distribuído no gráfico 1.   

 

Gráfico 1 - Distribuição do número de acertos das questões de múltipla escolha 

 

Fonte: Dados coletados através dos questionários 
 

A maioria dos avaliados (47%) teve média de acertos de 4 ou 5 perguntas, 

seguidos pelos que acertaram 6 ou 7 questões (29%), posteriormente os que 

acertaram 2 ou 3 (22%) e por fim a minoria que acertou 0 ou 1 questões (2%). 

Através do Teste T, foi realizado um cruzamento entre o total de acertos e 

dados demográficos dos entrevistados: sexo, área de atuação, realização de 

residência médica, realização de pós-graduação e se o indivíduo costuma examinar 

o paciente com queixas escrotais. Os dados estão demonstrados na tabela 3. 
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Tabela 3 - Avaliação do total de acertos vs dados demográficos dos entrevistados 

  N Média  Desvio-

padrão 

p-valor 

Sexo Feminino 23 5,04 1,74 0,292 

 Masculino 60 5,48 1,34  

Especialidade Cirúrgica 22 5,45 1,71 0,76 

 Clínica 61 5,32 1,70  

Realizou residência  Não 44 5,06 1,61 0,094 

médica Sim 39 5,69 1,73  

Realizou pós-graduação Não 72 5,37 1,74 0,853 

 Sim 11 5,27 1,34  

Examina o paciente com  Não 7 3,42 2,57 0,001 

queixa escrotal Sim 76 5,53 1,49  

Fonte: Dados coletados através dos questionários 

 

 Deve-se destacar que quando se avalia o fato de os entrevistados realizarem 

o exame físico testicular ou não, houve uma diferença estatisticamente significante 

de acertos entre os indivíduos (p=0,001), sendo que os que examinam os pacientes 

acertaram mais questões do que os que não examinam. 

 Observando os que realizaram residência médica ou não, pode-se verificar 

que os que realizaram a residência tiveram uma média de acertos relativamente 

maior do que os que não realizaram, porém com p não significativo (p=0,094).  

 A seguir será feita uma análise pormenorizada de cada questão de múltipla 

escolha quanto aos erros e acertos dos entrevistados. 

 Na primeira questão, onde era avaliado se o entrevistado era capaz de 

realizar o diagnóstico do caso clínico, 86,3% dos entrevistados acertaram o 

diagnóstico de torção testicular (gráfico 2). 
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Gráfico 2 - Distribuição das respostas na questão 1 do questionário 

 

Fonte: Dados coletados através dos questionários 

   

Na segunda questão, onde foi avaliada a conduta inicial para o caso 

apresentado, 88,8% dos avaliados indicaram a conduta correta, com 

encaminhamento a serviço urológico de referência para tratamento cirúrgico (gráfico 

3). 

 

Gráfico 3 - Distribuição das respostas na questão 2 do questionário. 

 

Fonte: Dados coletados através dos questionários 
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Em relação à terceira questão, foi questionado a respeito do sinal de Phren, 

que é um sinal clássico da propedêutica testicular que acaba afastando o 

diagnóstico de torção testicular e aponta para um provável diagnóstico de 

orquiepididimite. Entre os avaliados, 48,8% acertaram, assinalando a assertiva que 

diz que o sinal de phren está mais relacionado a orquiepididimite (gráfico 4). 

 

Gráfico 4 - Distribuição das respostas na questão 3 do questionário 

 

Fonte: Dados coletados através dos questionários 

 

Analisando a quarta questão, foi indagado aos participantes, qual seria o 

diagnóstico mais provável se o reflexo cremastérico estivesse presente no caso 

apresentado, sendo que 45% acertaram respondendo orquiepididimite (gráfico 5). 

1%
2%

13%

35%

48%

% Avaliados
Trauma testicular

Abscesso testicular

Não sei

Torção testicular

Orquiepididimite



31 
 

Gráfico 5 - Distribuição das respostas na questão 4 do questionário. 

 

Fonte: Dados coletados através dos questionários 

 

Na quinta questão, foi avaliado se os participantes sabiam identificar qual o 

exame complementar mais indicado para o diagnóstico da torção testicular e se ele 

é obrigatório para a realização do diagnóstico dessa patologia. Quarenta e nove por 

cento acertaram a resposta, que consiste no ultrassom testicular doppler, não sendo 

obrigatória a sua realização para o diagnóstico de tal doença (gráfico 6). 

 

Gráfico 6 - Distribuição das respostas na questão 5 do questionário. 

 

Fonte: Dados coletados através dos questionários 
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tratamento com exploração cirúrgica com distorção testicular e orquidopexia (gráfico 

7). 

 

Gráfico 7 - Distribuição das respostas na questão 6 do questionário 

 

Fonte: Dados coletados através dos questionários 

 

Na última pergunta de múltipla escolha, foi questionado qual seria o tempo 

ideal para realização do tratamento nos casos de torção testicular. Nesse caso 63% 

acertaram, respondendo um tempo de até 6h do início dos sintomas (gráfico 8). 

 

Gráfico 8 - Distribuição das respostas na questão 7 do questionário. 

 

Fonte: Dados coletados através dos questionários 
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 Ao aplicar-se o teste do qui-quadrado em cada questão individualmente, 

comparando com os dados demográficos da população estudada, observa-se 

resultados com p significativo nas alternativas elencadas nas tabelas 4,5 e 6. 

 

Tabela 4 - Relação entre o hábito de examinar os testículos e o percentual de 

acertos na questão 2 (Qual a conduta inicial para o caso?) 

Questão 2 Costuma examinar os 

pacientes com queixa 

escrotal 

Percentual de acertos p-valor 

 Sim 93,4% 0,000 

 Não 42,8%  

Fonte: Dados coletados através dos questionários 

 

Tabela 5 - Percentual de acertos na questão 4 (Se o reflexo cremastérico estivesse 

presente, qual seria a melhor hipótese diagnóstica?) relacionados a realização de 

pós-graduação e contato prévio com caso parecido. 

Questão 4 Realizaram pós-graduação Percentual de acertos p-valor 

 Sim 10% 0,009 

 Não 51,38%  

 Já viu algum caso parecido 

antes 

  

 Sim 55% 0,006 

 Não 21,7%  

Fonte: Dados coletados através dos questionários 
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Tabela 6 - Percentual de acertos na questão 6 (Qual o melhor tratamento para os 

casos de torção testicular?) relacionados ao hábito de examinar os pacientes e 

contato prévio com caso parecido. 

Questão 6 Costuma examinar os 

pacientes com queixa 

escrotal 

Percentual de acertos p-valor 

 Sim 77,6% 0,005 

 Não 28,5%  

 Já viu algum caso parecido 

antes 

  

 Sim 80% 0,03 

 Não 56,5%  

Fonte: Dados coletados através dos questionários 
 

Observamos que quem costuma examinar os pacientes com queixas 

testiculares teve uma média de acertos estatisticamente significante maior do que 

quem não examina nas questões 2 e 6. Também foi visto que os entrevistados que 

já haviam visto algum caso parecido com o apresentado em suas vidas profissionais, 

tiveram número de acertos estatisticamente significante maior nas questões 4 e 6. 

Curiosamente na questão 4 observa-se que os entrevistados que realizaram 

pós-graduação “lato sensu” tiveram média de acerto estatisticamente significante 

menor do que os que não realizaram. 

Nas demais questões não obtivemos resultados estatisticamente significativos 

ao aplicar o teste do qui-quadrado. 

Ao fim do questionário foi apresentada uma questão aberta aos avaliados 

para que falassem sobre as dificuldades que enfrentavam para encaminhar este 

paciente a um serviço urológico. Nas respostas, pode-se observar que de maneira 

geral os entrevistados não veem grandes dificuldades para encaminhamento ao 

urologista nos serviços privados que trabalham, porém, nos pronto-atendimentos e 

unidades pré-hospitalares públicos da cidade de Sorocaba, encontram dificuldades, 

principalmente relacionadas a demora da resposta por meio do sistema Cross para 

aceitação do caso, burocracia no serviço de encaminhamento a serviço de 

referência, demora e dificuldade para que o serviço de referência aceite os casos 
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encaminhados, falta de especialista em urologia nos hospitais de referência, além de 

dificuldades no transporte dos pacientes. 

Destacando-se algumas das respostas: 

“Diagnóstico clínico para relatar junto aos sistemas vagas (Cross) e proceder 

um encaminhamento mais ágil. Porém acho que as especialidades deveriam 

absorver com mais facilidades as avaliações solicitadas pelos clínicos. Mas a ideia 

de treinamento, seria bem-vinda.” 

“Burocracia do sistema de saúde para avaliação especializada, gerenciador 

de vagas no caso Cross.” 

“Entendo que este paciente já deveria sair de encaminhado para um serviço 

que contemplasse atendimento de urgência com urologista e, muitas vezes, na rede, 

este paciente tem que ser encaminhado para uma unidade de urgência e 

emergência para depois ser feita a regulação para um serviço com urologista. 

Imagino que por envolver questões vasculares, quanto mais tempo de demora, mais 

risco de sequelas.” 

“Tempo de espera da Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde 

(Cross) e disponibilidade do especialista no local de referência” 

“O sus apresenta grandes dificuldades no seu mecanismo de 

encaminhamento de pacientes, o que acarretaria um grande problema para 

encaminhar um caso desses.” 

A partir dos resultados encontrados e da constatação das dificuldades 

encontradas pelos profissionais tanto para o manejo clínico dos casos e o rápido e 

necessário encaminhamento para tratamento adequado, foram propostas duas 

ações para a melhoria do atendimento dos pacientes com escroto agudo:  

1. Elaboração de uma capacitação online voltada para os médicos atuantes 

no sistema de saúde de Sorocaba e também para estudantes em geral, no sentido 

de melhorar a qualidade diagnóstica e o encaminhamento para o serviço de 

urgência urológica nos casos de escroto agudo. 

2. Elaboração de um novo fluxo de atendimento para os pacientes de escroto 

agudo na cidade de Sorocaba (Fluxograma 1). 
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Fluxograma 1 - Fluxograma do atendimento dos pacientes com dor testicular 

aguda. 

 

Fonte: Dados coletados através dos questionários 
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7 DISCUSSÃO 

  

A dor escrotal é uma queixa que ocorre com certa frequência nas unidades de 

atendimento de urgência e emergência, cabendo ao médico plantonista identificar 

rapidamente os pacientes que têm um quadro sugestivo de torção testicular (como 

no caso apresentado) e indicar o tratamento correto, ou então descartar essa 

possibilidade e tratar as outras possibilidades que cursam com dor testicular, como 

orquiepidimite, torção de apêndice testicular, entre outros.  

A incidência de torção testicular na literatura gira em torno de 4 a cada 100 

mil homens com menos de 18 anos por ano,9 outras patologias que cursam com 

dores testiculares costumam ter incidências superiores a esta. Acaba sendo 

surpreendente o fato de 26,5% dos avaliados referirem que nunca tiveram contato 

com um caso similar na vida, fato talvez explicado por estes entrevistados não terem 

tido experiência suficiente no atendimento de urgência e emergência, ou então 

talvez tenham tido contato com casos de dor testicular, porém não deram a devida 

importância para estes pacientes. 

A grande maioria (91,5%) dos médicos entrevistados referiu que costuma 

realizar o exame físico nos pacientes que apresentam queixas testiculares no 

atendimento de urgência. Uma minoria de 7 avaliados referiu que não costuma 

realizar o exame físico nestes pacientes. Apesar desse número representar uma 

minoria dos entrevistados (8,5%), esse é um dado que acaba chamando a atenção, 

frente a grande importância que o exame físico representa nesses casos. 

Dados que podem ser facilmente obtidos através do exame físico desses 

pacientes, como testículo elevado em relação ao contralateral, dor de forte 

intensidade a palpação, encurtamento do cordão testicular, presença ou ausência do 

reflexo cremastérico, presença ou ausência do sinal de Phren, entre outros,6 são 

fundamentais para realização do diagnóstico diferencial nesses pacientes.  

 Tem suma importância a rápida realização da hipótese de torção testicular, 

se for o caso, para encaminhamento com prioridade para tratamento cirúrgico em 

tempo hábil para preservação do testículo. A não realização do exame físico pode 

ser considerada uma importante negligência que pode determinar um desfecho ruim 

para o paciente, que talvez pudesse ser evitado através de um simples exame físico.  
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Estudos da década de 70 já mostravam a importância da anamnese e do 

exame físico para o diagnóstico, assim como demonstrado por Hampton et al que a 

anamnese e exame físico eram responsáveis por mais de 90% dos diagnósticos em 

medicina.14 Portanto é muito importante capacitar os profissionais para que realizem 

de maneira correta e assertiva, a avaliação física em todos os pacientes com 

queixas álgicas testiculares. 

As análises mostram que 76% dos entrevistados acertaram mais da metade 

das questões, o que mostra que de maneira geral, os avaliados apresentam um 

conhecimento bom sobre o tema. Vinte e quatro por cento acertaram menos de 3 

perguntas, número que chama atenção, pois quando levamos isso para uma 

macroanálise podemos extrair que por volta de ¼ dos médicos que estão atendendo 

nos serviços de saúde talvez não estejam devidamente preparados para atender os 

casos de escroto agudo, reforçando mais uma vez a necessidade de uma 

capacitação e atualização sobre o tema para esses profissionais.  

Os avaliados que costumam realizar o exame físico nos doentes, acabaram 

tendo uma média de acertos estatisticamente melhor do que os que não examinam 

os doentes, com p<0,01; além disso, os médicos que realizaram residência médica, 

tiveram uma média de acertos relativamente maior do que os que não realizaram, 

porém não significante (p=0,094). 

 O fato dos avaliados que examinam os pacientes apresentarem uma média 

de acertos maior do que os que não examinam corrobora a ideia da necessidade da 

capacitação desses médicos, que muitas vezes se encontram desestimulados em 

seus trabalhos e acabam não se empenhando em manterem-se atualizados e 

atentos aos diagnósticos de seus doentes. 

Um trabalho de capacitação, educação continuada e treinamento constante 

com esses colegas seria importante para trazer dados e atualizações, além de 

estimulá-los a prestar um atendimento mais humanizado aos seus doentes, 

principalmente realizando anamnese e exame físico adequados, que são peças 

extremamente fundamentais dentro da avaliação médica.15 

Com relação à diferença de acertos entre os que realizaram residência 

médica e os que não realizaram, apesar de não encontrarmos diferença significante, 

se mostra um dado que deve ser destacado. Aqueles que realizam a residência 

médica em suas carreiras, tendem a ter um preparo e conhecimento superior aos 
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que não cursam a residência, independente da área escolhida a seguir, e a longo 

prazo, a realização da residência médica pode ser considerada muito importante 

para a boa prática da medicina.  

A residência médica representa mais do que uma busca de aperfeiçoamento 

das competências profissionais adquiridas na faculdade. Ao ingressar nessa 

jornada, procura-se obter treinamento em uma especialidade, aquisição de 

responsabilidade pelos atos profissionais, desenvolvimento de capacidades como: 

iniciativa, julgamento, avaliação, entre outras, desenvolvimento de pensamento 

crítico, além de internalização de preceitos e normas éticas. Todos esses quesitos 

fazem com que a residência médica represente um marco profundo no perfil 

profissional do médico.16 Talvez se a pesquisa tivesse sido realizada com um 

número maior de entrevistados, poderíamos ter encontrado diferença 

estatisticamente significante.  

Através da análise dos dados demográficos dos avaliados, pode-se perceber 

que se trata de uma população bastante heterogênea em relação ao tempo de 

formado, às áreas de atuação e à realização de especialização nas diversas áreas 

de atuação da medicina. Temos como denominador comum, que todos atendem em 

serviços de urgência e emergência.   

Analisando as respostas da primeira questão, pode-se destacar que a grande 

maioria dos entrevistados estão capacitados para realizar um diagnóstico correto 

frente a um quadro clássico de torção testicular, o que é o primeiro e talvez mais 

importante passo para que esses pacientes tenham um encaminhamento e 

tratamento adequados, com desfecho positivo (preservação do testículo torcido).  

Chama a atenção o fato de pouco mais de 13% não acertarem o diagnóstico, 

apesar de representarem uma minoria, num caso como esse, um erro de diagnóstico 

inicial fatalmente terá um desfecho com perda do testículo, reforçando a 

necessidade de capacitação desses plantonistas. 

A segunda questão também pode ser considerada uma questão vital para o 

bom desfecho do caso, onde foi avaliado qual deveria ser a conduta inicial frente ao 

caso apresentado. Mais uma vez a imensa maioria (88%) acertou a conduta, com 

encaminhamento imediato a serviço urológico de referência para tratamento 

cirúrgico. Essa questão está diretamente relacionada à primeira, sendo que se o 

participante errasse a primeira, provavelmente também deveria errar essa, 
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pensando em outra possibilidade diagnóstica. Podemos observar que entre os que 

acertaram o diagnóstico inicial, quase todos tinham o conhecimento de que a torção 

testicular deve ser tratada com tratamento cirúrgico o mais rápido possível, sendo 

necessário encaminhamento imediato para serviço urológico de referência. 

A terceira questão já representava uma questão mais técnica, onde era 

testado se os participantes tinham o conhecimento do significado clínico do Sinal de 

Phren positivo. Pudemos observar que 48,8% dos entrevistados associaram 

corretamente a positividade do sinal ao quadro de orquiepididimite. Apesar de 

termos uma média de acertos menor do que 50%, pensando-se que estávamos 

frente a uma população de não urologistas, considera-se que tivemos um bom 

conhecimento nesse aspecto pelo prisma de que essa nuance propedêutica muitas 

vezes acaba não sendo lembrada pelos médicos em geral, principalmente levando 

em consideração a diminuição da oferta de tempo na disciplina de urologia durante a 

graduação e também a qualidade de ensino da urologia durante a graduação, o que 

pode vir a comprometer o conhecimento dos médicos egressos.17 

A quarta questão avalia se os entrevistados têm conhecimento a respeito da 

interpretação do reflexo cremastérico. Quarenta e cinco por cento dos avaliados 

acertaram a resposta dizendo que se estivesse presente apontaria mais para um 

quadro de orquiepididimite. Tal qual a questão 3, essa questão representa uma 

questão mais técnica, e já era esperado que tivéssemos uma média de acertos mais 

baixa devido ao fato de estarmos frente a uma população de médicos de urgência e 

emergência e não urologistas. Tanto na questão 3 quanto na 4, mais importante do 

que realmente acertar a questão é conseguir compreender os sinais e sintomas que 

apontam para o diagnóstico de torção testicular, que é o diagnóstico que tem que 

ser feito rapidamente e devidamente tratado.  

A questão 5 já tem uma importância mais primordial, pois avalia se os 

entrevistados sabem qual o principal exame diagnóstico utilizado para o diagnóstico 

de torção testicular e se existe a obrigatoriedade da realização do mesmo frente a 

um quadro de escroto agudo. Quarenta e nove por cento dos indivíduos acertaram a 

questão, respondendo ultrassom testicular não sendo obrigatória a sua utilização. 

Trinta e três por cento do total acertaram o ultrassom testicular com doppler, porém 

disseram que existe obrigatoriedade da realização do mesmo para o diagnóstico.  
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Na prática, o ultrassom testicular com doppler é o principal exame realizado 

para avaliação dos pacientes com torção testicular e deve ser realizado sempre que 

disponível, porém ele não deve atrasar o encaminhamento para serviço de 

referência para realização do tratamento definitivo.  

Em serviços onde se tem a possibilidade da realização do ultrassom 

imediatamente, deve ser realizado para um diagnóstico de certeza.18 Se o ultrassom 

não é disponível no serviço (como acontece na maioria das unidades de 

atendimento de urgência da cidade), ou se vai existir uma demora para realização 

do mesmo, deve-se fazer a suspeita clínica da torção testicular e encaminhar 

imediatamente para serviço de referência urológica. O tempo que o paciente 

aguarda para a realização do ultrassom pode ser o diferencial entre conseguir salvar 

o testículo ou não, por isso quando frente a um caso de suspeita de torção, não se 

deve perder tempo. Nos casos onde não há exame de imagem disponível, Barbosa 

et al desenvolveram um score, chamado Twist score (Testicular Work-up for 

Ischemia and Suspected Torsion), para o diagnóstico da torção testicular com 

apenas variáveis clínicas, conforme mostrado na tabela 7. Se a soma do score 

resultar em 2 pontos ou menos, há um risco muito baixo para torção testicular, se 

somar 5 pontos ou mais, existe alta suspeição para o diagnóstico de torção testicular 

e deve-se indicar tratamento cirúrgico imediato.27 Esse score foi validado por pelo 

menos duas coortes independentes e pode ser uma ferramenta valiosa para 

avaliação destes pacientes.20  
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Tabela 7 - Twist score para avaliação de torção testicular, de acordo com Barbosa et 

al19 

Variável  

Náuseas ou vômitos 1 ponto 

Ausência do reflexo cremastérico 1 ponto 

Testículo elevado 1 ponto 

Massa endurecida palpável 2 pontos 

Edema/eritema testicular 2 pontos 

Categorias de risco para torção 

testicular 

 

0-2 pontos Baixo risco (0-4%) 

3-4 pontos Risco intermediário (18-23%) 

5-7 pontos Alto risco (86-100%) 

Fonte: – Referência número 19 

 

Na questão 6 avaliamos se os entrevistados sabem dar a conduta correta 

quando frente a um quadro de torção testicular. Dezessete por cento assinalaram a 

resposta de distorção manual de testículo realizada por especialista. A distorção 

manual é uma conduta que não é recomendada e pode ser utilizada em casos 

extremos onde não há nenhuma possibilidade de operar o paciente e o 

encaminhamento para serviço de referência irá demorar tempo demais, porém é 

uma conduta de exceção que está praticamente em desuso.21 A exploração cirúrgica 

com distorção e orquidopexia é a conduta de escolha para salvamento do testículo 

torcido e deve ser realizada o mais rápido possível.22 

Em relação a questão 7, foi questionado qual seria o tempo ideal para o 

tratamento dos pacientes com torção testicular. A maioria (63%) respondeu 

corretamente o intervalo de 6h. A literatura mostra taxas de salvamento testiculares 

de 90 a 100%, quando a exploração cirúrgica é realizada no prazo de até seis horas 

a partir do início dos sintomas, caindo para 50% se os sintomas estão presentes há 

mais de 12 horas e taxas de salvamento inferiores a 10% nos casos de duração dos 

sintomas de 24 horas ou mais.10-12 

Podemos concluir que não existe um tempo ideal, sendo que o melhor é que 

o tratamento seja realizado o mais precocemente possível, porém nos casos onde a 

espera para o tratamento for superior a 12 horas, as taxas de salvamento caem 
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drasticamente. Vale ressaltar que esse tempo se dá desde o início dos sintomas, o 

que demonstra dificuldade ainda maior para que esses pacientes sejam 

diagnosticados rapidamente e encaminhados rapidamente através do sistema Cross 

para tratamento adequado. 

Ao aplicar-se o teste do qui-quadrado individualmente em cada questão, 

observamos os resultados ilustrados nas tabelas 4, 5 e 6. Nas questões 2 e 6, houve 

acerto estatisticamente significante maior entre os que costumam examinar os 

pacientes (p<0,05), podendo-se projetar que os médicos que têm por hábito realizar 

o exame físico, arma propedêutica tão importante e relevante na atuação médica, 

estão melhores preparados para exercer suas atividades, possivelmente por se 

atualizarem mais adequadamente e talvez exercerem a profissão com maior 

empenho. 

Médicos que já haviam tido contato com caso semelhante em suas vidas 

profissionais tiveram uma média de acertos maior do que aqueles que nunca haviam 

tido contato com tais pacientes, isso com relevância estatística (p<0,05). 

Possivelmente este fato ocorreu pelo fato de que normalmente quando um médico 

tem contato com algum caso interessante ou diferente do que ele atende no seu dia 

a dia, costuma-se buscar maiores informações a respeito do caso afim de se 

preparar melhor para possíveis atendimentos futuros. 

Os entrevistados que realizaram pós-graduação tiveram média de acertos 

estatisticamente significante menor do que os que não realizaram (p<0,05). Num 

primeiro olhar pode parecer um achado contraditório, pois quem realiza pós-

graduação a princípio teria um preparo maior e um maior ímpeto pelo estudo e 

atualização do que quem não as realiza. Olhando mais profundamente na questão, 

observamos que há um viés nesse caso.  

Normalmente os profissionais médicos com maior afeição pelos estudos e 

atualização costumam cursar as residências médicas que exigem grande esforço e 

estudo desses profissionais, além de dedicação muitas vezes em tempo integral por 

tempo que varia entre 2 e 6 anos de sua vida após a formação médica geral.  

Feuerwerker23 demonstra que a residência médica serve para complementar 

o processo de graduação, tendo em vista as deficiências amplamente reconhecidas 

desse processo. De maneira geral os profissionais que não cursam a residência 
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médica acabam optando por outras opções que podem exigir um menor grau de 

dedicação, como as pós-graduações. 

Uma minoria de profissionais acaba não cursando nem residência médica, 

nem pós-graduação atuando apenas com os conhecimentos adquiridos durante a 

formação acadêmica de 6 anos na faculdade. No grupo estudado, a maioria dos 

profissionais ou havia realizado residência médica ou havia realizado pós-

graduação, assim podendo-se explicar o fato de que os que não realizaram pós-

graduação tiveram média de acertos maior nessa assertiva, pois desses a maioria 

havia realizado a residência médica. Vale também ressaltar que a pós-graduação 

em tela é a pós-graduação “lato sensu”, que envolve uma ampla de cursos com 

MBAs, especializações em áreas clínicas e cirúrgicas, em formatos presencial e 

também a distância. 

O treinamento dos alunos nas escolas médicas para o diagnóstico e 

tratamento da síndrome do escroto agudo pode estar sendo um motivo para a 

dificuldade que os médicos generalistas apresentam para o manejo dessa patologia. 

Estudos mostram que tem havido uma piora no tempo e qualidade de ensino na 

área de urologia em todo mundo.17 Nas escolas americanas, por exemplo, o rodízio 

obrigatório na área de urologia passou de 99% no ano de 1956 para 5% em 2014, 

sendo na maioria das escolas transformado em disciplina eletiva para os alunos.24 

Malde e Shotri ao avaliarem os egressos da graduação do Reino Unido com relação 

ao aprendizado, observaram que 90,7% deles referiram que o ensino da urologia 

não correspondeu às suas necessidades.25 No Brasil a situação não é diferente, 

avaliando os projetos pedagógicos de 5 universidades brasileiras, em todos há os 

conhecimentos em urologia e sistema genitourinário presentes, porém em apenas 

um existe a pormenorização do aprendizado no tema do escroto agudo.26-30 

Apesar do referido, as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação 

em medicina, estabelecidas pelo Ministério da Educação, determinam que os 

conteúdos curriculares essenciais durante a graduação devem contemplar: 

diagnóstico, prognóstico e conduta terapêutica nas doenças que acometem o ser 

humano em todas as fases da vida.31 Dentro do tema urologia, Kerfoot e Turek 

publicaram que é necessário que as partes interessadas, como as sociedades de 

especialidades, diretores de escolas médicas e órgãos públicos devem se reunir 

para determinar quais os principais temas em urologia que devem fazer parte do 
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ensino médico das universidades. Ainda de acordo com os autores, a torção 

testicular figura entre os 8 principais temas que deveriam estar presentes nos 

currículos de ensino dentro do programa de urologia.32 

Por fim, foi apresentado aos entrevistados uma questão aberta para que eles 

discorrerem sobre as dificuldades que o profissional enfrentaria para realizar o 

encaminhamento de um paciente com uma hipótese diagnóstica de torção testicular. 

De maneira geral os entrevistados colocaram que nos serviços de atendimento 

público de urgência e emergência enfrentariam grande dificuldade, tanto para 

aceitação da vaga através do sistema CROSS, quanto para encontrar um 

especialista. Deve-se ressaltar que na época que os entrevistados foram arguidos, o 

serviço de referência para casos complexos do município que é o hospital da Santa 

Casa não contava com atendimento urológico de urgência e os pacientes tinham 

que ser todos encaminhados para um hospital do estado que é o Conjunto 

Hospitalar de Sorocaba, o que acarretava ainda maiores dificuldades para realizar 

esses encaminhamentos. Hoje a Santa Casa já trabalha com serviço urológico de 

urgência, o que deve provavelmente ter facilitado pelo menos em partes esses 

encaminhamentos. 

A sigla CROSS representa a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de 

Saúde, se trata de uma central que realiza ações voltadas para a regulação do 

acesso na área ambulatorial e hospitalar, contribuindo para a integralidade da 

assistência e permitindo o controle da oferta assistencial disponível às necessidades 

de saúde da população. Na prática, a CROSS representa a forma de contato entre 

todos os hospitais e serviços de saúde que atendem pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) no Estado de São Paulo. Este serviço é informatizado e conta com equipe de 

médicos, técnicos auxiliares de regulação médica, técnicos em informática e 

atendentes disponíveis 24 horas por dia.  

A equipe responde às solicitações de transferência realizadas pelos diversos 

serviços de saúde, incluindo leitos para cirurgias de urgência e eletivas, vagas para 

internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), entre outras necessidades. As 

solicitações são feitas via portal na internet ou por telefone e classificadas segundo 

grau de risco, numa escala que varia entre os números 1 e 4. 

 Solicitações de casos grau 1 devem ser atendidos dentro de um período 

máximo de uma hora. As classificadas como grau 2 tem espera máxima de até três 
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horas, de grau 3 espera de até seis horas e as de grau 4 (consideradas de baixo 

risco ao paciente) são atendidas em até 12 horas. O transporte do paciente até o 

local onde a vaga foi encontrada e ofertada é de responsabilidade do serviço de 

origem.33 

Apesar de a CROSS ser um serviço de muita serventia e que veio para 

facilitar as transferências dos pacientes dentro do SUS, na prática observamos 

através das respostas de nossos entrevistados que ainda existem muitas barreiras 

que acabam dificultando as transferências dos pacientes. 

Primeiramente, uma possível demora que pode acontecer para a resposta da 

solicitação no sistema, segundo que muitas vezes o médico regulador acaba 

solicitando muitas informações que acabam atrasando a transferência, além do 

médico da urgência também em muitos casos não ter sido devidamente capacitado 

para o uso do sistema. 

Outro problema que também é relatado é a demora para a aceitação do caso 

nos serviços de referência e pôr fim a demora que pode ocorrer na realização do 

transporte desses pacientes. Pensando-se numa patologia onde é necessário que o 

paciente esteja sendo operado num período ideal de no máximo 12 horas do início 

dos sintomas, cada obstáculo encontrado acaba dificultando em muito a 

possibilidade de salvação do testículo torcido.  

Existe também dentro da CROSS uma modalidade de transferência que é 

popularmente conhecida como “Vaga Zero” que ocorre em casos onde o paciente 

corre risco de óbito ou com sofrimento intenso e nessa modalidade o serviço de 

origem não necessita aguardar a aceitação da vaga pelo serviço de referência, 

apenas comunicando o caso ao CROSS e enviando o paciente com o aval do 

médico regulador. 

É uma boa possibilidade para “driblar” as barreiras encontradas para 

transferência nos casos de torção testicular, porém também encontra dificuldades 

como possibilidade de o hospital de referência estar com sua capacidade completa e 

não poder receber o paciente, haver divergências entre o médico regulador e o 

médico da referência quanto a real necessidade do encaminhamento “Vaga Zero” e 

também o estabelecimento de critérios mais bem definidos de quando o paciente 

deve ser encaminhado como “Vaga Zero”, em especial no caso em tela de suspeita 

de torção testicular.34 
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Frente a urgência no tratamento dos casos de torção testicular, as 

dificuldades encontradas pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente 

das unidades de urgência e emergência para encaminhamento desses pacientes em 

tempo hábil de tratamento para as unidades de referência e também por conta de 

ser um quadro não tão comum e que muitas vezes ainda acaba trazendo dúvidas no 

seu manejo para os profissionais médicos, foi realizada uma sugestão de mudança 

no protocolo de encaminhamento desses pacientes na tentativa de agilizar esse 

encaminhamento, criando-se uma espécie de Vaga Zero para a torção testicular, 

porém já com um protocolo previamente estabelecido para que não haja problemas 

na chegada desse paciente na unidade de referência, de acordo com o fluxograma 

1. 

Também faz-se necessário uma capacitação dos profissionais de saúde no 

que tange o atendimento dos pacientes com dor testicular, assim facilitando o 

diagnóstico rápido e tratamento em tempo adequado desses pacientes, capacitação 

essa que foi realizada através de um treinamento online disponibilizado através da 

plataforma do youtube através do link: 

https://www.youtube.com/watch?v=VWx2I75_Amw, intitulado: Capacitação em 

escroto agudo/torção testicular. 

Este estudo tem como pontos fortes o fato de ser um estudo inédito na área 

avaliando o conhecimento dos médicos que atendem nas unidades de pronto-

atendimento e pronto-socorros quanto ao escroto agudo, em especial a torção 

testicular. Como pontos fracos podemos destacar um número limitado de 

participantes, o que acabou gerando poucos resultados com significância estatística 

nos testes estatísticos. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VWx2I75_Amw
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8 CONCLUSÃO 

 

Existem diversas dificuldades no manejo do escroto agudo, tanto no que 

tange ao seu reconhecimento e tratamento adequado, quanto nas dificuldades 

encontradas para o rápido encaminhamento para serviços urológicos de referência 

pelo sistema Cross. Parte dos médicos atuantes nos serviços de urgência não está 

devidamente capacitada e habilitada para o atendimento dessa patologia. 

Faz-se necessária uma capacitação dos médicos responsáveis pelo 

atendimento nas unidades de emergência, além de uma revisão do fluxo de 

atendimento desses pacientes, afim de aumentar a taxa de salvamento do testículo 

nesses casos. 
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APÊNDICE A - CASO CLÍNICO E QUESTIONÁRIO APLICADOS 

 

CASO CLÍNICO 

Chega ao pronto-atendimento paciente João, de 19 anos, conta que foi dormir 

bem, sem qualquer sintoma e que acordou hoje (há 1 hora e meia) com dor na 

região testicular esquerda de forte intensidade, associada a episódio de vômito. 

Ao exame físico: 

● Inspeção: 

 

● Palpação: Dor intensa à palpação do testículo esquerdo, que se encontra 

elevado em relação ao direito 

● Ausência de melhora da dor a elevação do testículo (Sinal de Phren 

negativo) 

● Testículo elevado em relação ao contralateral (Sinal de Brunzel positivo) 

● Testículo horizontalizado em relação ao contralateral (Sinal de Angel 

positivo) 

● Reflexo cremastérico ausente 

 

Perguntas 

 

1. Frente ao quadro apresentado qual é o diagnóstico mais provável? 

a. Orquiepidimite 

b. Torção de apêndice testicular 

c. Torção testicular 

d. Abscesso testicular 

e. Não sei 
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2. Qual a conduta inicial para o caso? 

a. Analgesia, antibiótico (VO) e alta. 

b. Encaminhamento à urologia (ambulatorial). 

c. Drenagem escrotal, antibioticoterapia, analgesia e alta 

d. Encaminhamento a serviço urológico de referência para tratamento 

cirúrgico 

e. Não sei 

 

3. A positividade do sinal de Phren aponta mais provavelmente para qual 

diagnóstico? 

a. Orquiepididimite 

b. Trauma testicular 

c. Torção testicular 

d. Abscesso testicular 

e. Não sei 

 

4. Se o reflexo cremastérico estivesse presente, qual seria a principal 

hipótese diagnóstica? 

a. Torção testicular 

b. Orquiepidimite 

c. Trauma testicular 

d. Tumor testicular 

e. Não sei 

 

5. Qual exame complementar é o mais indicado para o diagnóstico da torção 

testicular? Ele é obrigatório para o diagnóstico? 

a. US testicular com Doppler. Não obrigatório 

b. US testicular sem Doppler. Obrigatório 

c. US testicular com Doppler. Obrigatório 

d. Cintilografia testicular. Não obrigatório 

e. Não sei 
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6. Qual o melhor tratamento proposto para os casos de torção testicular? 

a. Analgesia e antibioticoterapia 

b. Exploração cirúrgica com destorção testicular e orquidopexia 

c. Exploração cirúrgica com orquiectomia 

d. Destorção manual do testículo realizada por especialista 

e. Não sei 

 

7. Qual o tempo ideal para o tratamento dos pacientes com torção testicular?  

a. Até 6h 

b. Até 12h 

c. Até 24h 

d. Até 48h 

e. Não sei 

 

8. Na sua prática clínica você já viu algum caso parecido com o apresentado 

anteriormente? Quantas vezes? 

 

9. Frente a um paciente com queixa escrotal ou testicular, você costuma 

examinar o paciente? 

 

10. Quais as dificuldades que você acredita que enfrentaria para encaminhar 

este paciente ao serviço urológico? 

 

11.  Qual seu tempo de experiência em atendimento de urgência em anos? 

 

12.  Qual sua especialidade? Clínica ou cirúrgica? 

 

13. Qual seu sexo? 

 

14. Qual sua idade? 

 

15. Tempo de formação em medicina? 
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16.  Realizou residência médica? Se sim em qual especialidade? 

 

17. Realizou pós-graduação? Se sim em qual especialidade? 

 

  



57 
 

ANEXO A - CARTA DE LIBERAÇÃO DA PREFEITURA DE SOROCABA 
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

  

Título do Trabalho de Pesquisa: Avaliação e capacitação dos profissionais 

médicos da Rede Pública de Urgência e Emergência da cidade de Sorocaba-SP 

em relação ao atendimento do escroto agudo. 

Você está sendo convidado a participar como voluntário da pesquisa cujo título está 

descrito acima. O escroto agudo é um diagnóstico relevante e presente no dia-a-dia 

do médico que atua em urgência e emergência e tem-se observado elevadas taxas 

de orquiectomia no serviço de referência urológica da nossa região. 

 

O objetivo desta pesquisa é avaliar se o médico responsável direto pelo atendimento 

do paciente com escroto agudo está preparado para realizar diagnóstico e 

encaminhamento para tratamento em tempo hábil e a partir dos dados obtidos, 

propor uma capacitação dos médicos para melhorar a qualidade diagnóstica e o 

encaminhamento para o serviço de urgência urológica. 

Para participar do estudo você irá responder ao questionário a seguir. O questionário 

está sendo apresentado pelo pesquisador responsável (Marcelo Mai Jurado) a cada 

participante. Ao respondê-lo, você estará aceitando os termos do estudo e 

assinando este TCLE.  Você não é obrigado a participar do estudo respondendo o 

questionário, poderá deixar de responder a qualquer das questões e poderá desistir 

de participar a qualquer momento. Mesmo após respondê-lo, você poderá retirar seu 

consentimento da pesquisa solicitando ao pesquisador responsável que exclua seus 

dados e respostas. Os pesquisadores se comprometem a manter em sigilo sua 

identidade. A recusa em participar do estudo não trará qualquer consequência à sua 

vida profissional. Caso existam dúvidas sobre o questionário, o entrevistado pode, a 

qualquer momento, entrar em contato com o pesquisador Marcelo Mai Jurado, pelos 

telefones 15- 997143383 (celular) e 15-32271517 (domicílio). O Prof. Dr. José 

Eduardo Martinez é o orientador da pesquisa que pode atendê-lo nos telefones 15-

3212-9878. O Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da 

Saúde da PUC/SP aprovou este estudo e caso necessite outros esclarecimentos ou 

tenha algo a comunicar ao comitê, o telefone é: 15-3212-9896 em horário comercial 

e o endereço Rua Joubert Wey 290, Sorocaba-SP. 
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Ao final do estudo os pesquisadores se comprometem a lhe comunicar os resultados 

e orientações que lhe possam ser úteis para sua prática profissional. Uma cópia 

deste consentimento informado será mantida em arquivo do pesquisador 

responsável pelo estudo e você deve guardar uma cópia como seu documento 

consentindo em participar (TCLE). Sua participação no estudo não lhe acarretará 

custos e não haverá qualquer compensação financeira adicional. 

 

Participante da Pesquisa 

 

Nome completo legível: ____________________________________________ 

 

 

Data: __/__/_____ Assinatura: ______________________________________ 

 

 

Pesquisador Responsável: Dr. Marcelo Mai Jurado 

 

 

Data: __/__/_____ Assinatura: ______________________________________ 

 


