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Alerta importante aos pais e aos profissionais de saúde 

 

Nós, da Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica (CIPE) estamos bastante 

preocupados com os relatos frequentes de nossos associados de todo Brasil, de casos de 

perda do testículo, por isquemia irreversível, em casos de torção testicular. Na maioria das 

vezes este mau resultado está relacionado à demora no diagnóstico e na resolução do 

problema, por diversas razões.  

A torção de testículo é uma doença relativamente comum. O problema acontece 

por causa de um defeito anatômico na fixação dos testículos à bolsa escrotal. O que 

acontece é que o testículo “gira” sobre o seu eixo, e por causa disso “fecha” os vasos 

sanguíneos do cordão espermático que nutrem o órgão. Se esse problema não for 

resolvido rápido, o órgão sofre um infarto e “morre”. É mais comum nos adolescentes, mas 

pode afetar qualquer pessoa do sexo masculino. Esta malformação, infelizmente, não pode 

ser prevista ou diagnosticada antecipadamente. Não é possível prever o problema para 

tratar antes do episódio de torção acontecer.  

A torção de testículo acontece de forma aguda e súbita. O paciente apresenta uma 

dor muito intensa num dos testículos, muitas vezes acompanhada de náuseas ou vômitos e 

dor abdominal. É frequente que a dor apareça durante o período de sono.  

É muito importante, no caso de uma dor assim, LEVAR O MENINO IMEDIATAMENTE 

A UM ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA. O RISCO DE PERDA DO TESTÍCULO 

DEPENDE DO TEMPO ENTRE O INÍCIO DA DOR E O ATENDIMENTO. SE A CIRURGIA DEMORA 

MAIS DE 6 HORAS ESTE RISCO SE TORNA MUITO GRANDE.  

1. Não podemos demorar a levar a criança ao atendimento de emergência. Em 

casos assim não é uma boa ideia esperar o dia amanhecer, ou dar um analgésico e esperar 

uma melhora, para buscar atendimento, apenas se o tratamento doméstico não funcionar.  
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2. Não devemos perder tempo aguardando exames complementares que possam 

atrasar o diagnóstico e o tratamento. O diagnóstico da torção testicular é basicamente 

clínico, não deve depender de exames. Em caso de dúvida, a exploração cirúrgica é 

mandatória. Em uma criança saudável, e a cirurgia realizada por profissionais experientes, 

é segura e é o único tratamento indicado.  

3. Não podemos perder tempo aguardando surgir vagas para transferências entre 

hospitais, tudo tem que ser feito com rapidez.  

Outras informações importantes:  

1. É muito comum atribuir a dor no testículo a algum trauma em brincadeiras ou 

atividades esportivas. Só que trauma testicular com este tipo de manifestação é muito 

raro. Dor testicular aguda e muito intensa sempre deve fazer pensar em torção.  

2. Os exames complementares para diagnóstico desta condição têm um índice 

muito grande de erro. Isto não acontece por incompetência do examinador, mas por 

limitações dos métodos.  

O tratamento da torção testicular é sempre cirúrgico. O cirurgião vai expor e 

examinar o testículo. Comprovando a torção, vai distorcer o órgão, observar se a circulação 

do sangue retorna nos vasos espermático e se o órgão está viável. Se tiver, vai fixa-lo 

corretamente à bolsa escrotal, para impedir que uma torção volte a acontecer. O testículo 

só será retirado se o cirurgião tiver certeza de que não há mais chance de recuperação.  

O defeito que causa a torção habitualmente acontece nos dois lados. SEMPRE É 

NECESSÁRIO FIXAR TAMBÉM O TESTÍCULO QUE NÃO TORCEU, PARA QUE NÃO POSSA SER 

ATINGIDO TAMBÉM POR UMA TORÇÃO, EM OUTRA OCASIÃO. SE ISSO NÃO TIVER SIDO 

FEITO DURANTE A CIRURGIA INICIAL, TEM QUE SER FEITO O MAIS BREVE POSSÍVEL.  

Resolver uma torção do testículo e evitar que o órgão morra por comprometimento 

da circulação depende do alerta de cada um.  
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As famílias devem ser orientadas pelos pediatras; e os meninos devem ser educados 

pela família, pelos pediatras e pela escola, para saber que esta doença existe e que em caso 

de dor súbita e forte no testículo precisam avisar rápido o que estão sentindo, sem ter 

vergonha de falar em um problema nos genitais.  

Os pais precisam levar rápido o filho com uma dor súbita e intensa num testículo 

para atendimento médico de urgência, sem tentar soluções caseiras que causem perda de 

tempo. O tempo é fundamental para os resultados.  

Os médicos, inclusive os que não são especialistas em pediatria, cirurgia pediátrica 

ou urologia, precisam estar sempre alertas para esta situação e procurar resolvê-la o mais 

rápido possível, encaminhando a criança com dor súbita no testículo para cirurgia em 

tempo hábil.  

 

     Todos juntos podemos conseguir um resultado melhor! 

 

 

     Diretoria da Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica  
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