
Objetivos e Métodos

C.J.V., masculino, 75 anos, com histórico
de uretrotomias, hipospádia e diabetes
mellitus tipo 2 (DM2) mal controlada, foi
admitido no Hospital Regional de Sinop –
MT com quadro de Gangrena de
Fournier, abscesso em bolsa e necrose
escrotal. Abordado inicialmente com
desbridamento e cistostomia,
preservação testicular, com ferida
operatória com testículos expostos
hiperemiados e fibrina. Após 25 dias de
acompanhamento, foi submetido à
plástica reparadora com desbridamento
de área cruenta e remoção de tecido
exuberante de granulação;
descolamento subfascial de retalhos,
hemostasia, rotação, união deles junto à
rafe mediana do escroto e fechamento
primário da área doadora; instalou-se
drenos e fechou-se em dois planos.
Prescreveu-se Amoxicilina e
Clavulanato, por 10 dias e os drenos
foram removidos ao 5º dia. C.J.V. evoluiu
com área de necrose na parte proximal
do retalho; por isso, após estabilização,
fez-se desbridamento e ressutura da
área. Apesar dos fatores de risco do
paciente, nota-se que os procedimentos
cirúrgicos foram fundamentais para um
desfecho favorável, pois os
desbridamentos e a plástica reparadora
– com a reconstrução de bolsa escrotal
por meio da rotação de retalhos
rombóides fasciocutâneos de coxa –
culminaram em melhor cicatrização da
área acometida pela necrose e
recuperação estética, além de atuar no
manejo das complicações pós-
operatórias.
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Relatar um caso de Gangrena
de Fournier, em um
paciente do sexo masculino,
75 anos, discorrendo sobre as
condutas terapêuticas
estabelecidas, evidenciando a
relevância do diagnóstico
precoce, bem como
tratamento ágil. 
Obteve-se informações foram
por revisão
do prontuário, entrevista com
o paciente, registro
fotográfico dos tempos
cirúrgicos e relação com a
literatura sobre o assunto.

A Gangrena de Fournier é
uma infecção necrosante de
rápida evolução que acomete
as regiões genital, perineal e
perianal, mais comum
em homens na quinta década
de vida. Como há infecção
multibacteriana, o
prognóstico varia conforme a
agilidade do diagnóstico e
tratamento, que, se
inadequados ou tardios,
culminam em sepse, falência
de órgãos e até óbito.

A CONTRIBUIÇÃO DA CIRURGIA PLÁSTICA PARA O REPARO E MANEJO
DE COMPLICAÇÕES NA GANGRENA DE FOURNIER: UM RELATO DE CASO
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Os cuidados clínicos e as
múltiplas abordagens
cirúrgicas, incluindo a
reconstrução escrotal, evitaram
repercussões locais e
sistêmicas, garantindo redução
do tempo de internação e
qualidade de vida.


