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Existe um amplo leque de patologias associadas à dor escrotal e inguinal, sendo
fundamental a diferenciação entre condições graves e menos graves. Considerando-se as etiologias, estas 
variam desde pequenas e focais infecções até tumores da bolsa escrotal, sobretudo os testiculares e da base 
peniana.
O aumento do volume da bolsa testicular é comum à maioria destas condições, muitas associadas a quadro 
álgico, sendo a ultrassonografia (US) no pronto-atendimento (PA) a ferramenta de imagem inicial e mais 
importante na diferenciação etiológica. 

Descrever a técnica da US da região inguinal e do escroto, com imagens em modo B, Doppler, e mesmo com 
uso de contraste de microbolhas em situações selecionadas, elencando aspectos de imagem indicativos de 
maior gravidade, seja por infecção ou por neoplasias. Objetivamos ainda demonstrar que geralmente a US 
não é usada em sua plenitude de possibilidades, como seria desejável, favorecendo a realização de outros 
exames que poderiam, nesse contexto, ser desnecessários. 

Realizada revisão sistemática da literatura médica nas principais plataformas de pesquisa online, bem como 
de casos clínicos realizados nas dependências das unidades de pronto-atendimento da nossa instituição, 
separando casos de exames com resultados negativos, daqueles com quadros inflamatórios/infecciosos leves, 
outros infecciosos graves e as neoplasias. 

A realização da US como exame de imagem inicial em pacientes com quadro de dor/aumento agudos da 
bolsa escrotal atendidos no PA mostrou-se elemento fundamental na tomada de conduta da equipe 
multidisciplinar, evitando que casos graves fossem negligenciados ou tratados de modo não efetivo.
Além de diferenciar entre outras patologias, a US permite o diagnóstico precoce de tumores não palpáveis e 
avaliação de estruturas adjacentes. 
A US em pacientes com dor e aumento escrotais agudos em ambiente de PA deve ser realizada sempre em 
modo B em conjunto com Doppler colorido e espectral. Esta prática aumentou a acurácia na detecção de 
infecções graves, torções e tumores. 

A avaliação da bolsa escrotal com US por meio desta técnica deve ser realizada como exame de escolha na 
avaliação inicial de pacientes com dor escrotal no PA, reduzindo custos, tempo e evitando radiação. O 
diagnóstico rápido, preciso e o laudo assertivo permitem separar as condutas conservadoras daquelas que 
devem ser mais agressivas. 
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