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Introdução:

Síndrome de Fournier (SF) é um subtipo de Fasciíte

Necrosante (FN) rara de causa polimicrobiana,

causada por bactérias. Dentre as causadoras de SF

estão a Escherichia coli e Staphylococcus aureus que

são bactérias presentes na microbiota humana e

geralmente são inofensivas, porém se suas cepas

patogênicas conseguirem adentrar o organismo através

de alguma lesão e caso o sistema imune esteja

debilitado podem causar infecções. Para serem

analisados esses microrganismos são cultivados em

alguns meios de cultura onde se desenvolvem, dentre

eles estão o Ágar Macconkey, Ágar CLED, Ágar

matinol-sal etc. Este tipo de Fasciite possui uma rápida

progressão, sendo muitas vezes fatal e acomete

sempre a região perianal, genital e perineal tanto na

fáscia cutânea quanto na subcutânea. Ataca com

maior frequência o público masculino em qualquer faixa

etária e no público feminino o número de casos é

menor. Seu tratamento consiste na correção imediata

de distúrbios eletrolíticos, acidobásicos,

hemodinâmicos, antibioticoterapia de amplo espectro e

desbridamento cirúrgico de emergência, pode ser

utilizado a oxigenoterapia hiperbárica e cuidados locais

como medidas complementares. Sua suspeita deve ser

levantada com o aparecimento de manifestações

sistêmicas como febre, prostração, taquicardia, dentre

outras, sendo comumente associada com condições

predisponentes como diabetes, alcoolismo e

imunossupressão.

Imagem 1: Estágio inicial da SF, que começa como

uma pequena vermelhidão no local infectado com

tamanho maior ou menor que 5 cm:

Disponível em: 

https://www.folhavitoria.com.br/saude/noticia/07/2019/b

acteria-comedora-de-carne-mata-homem-em-48-horas-

entenda

Imagem 2: S.aureus cultivada em meio Ágar matinol-

sal em uma placa de petri, sua identificação ocorre

devido ao tamanho grande das colônias:

Disponível em: 

https://medsaude.files.wordpress.com/2008/05/staphylo

coccus-aureus-growing-on-mannitol-salt-agar.jpg

Imagem 3: E.coli cultivada em meio de cultura Ágar

Macconkey:

Disponível em: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRBR1Xfe8

pymgO8r5Nu9Q5e5AJSz6Xrn_iDmqkU0nuEJ9OJJJ

B7MHLbf5SF_Sb1-yvR5W0&amp;usqp=CAU

Objetivo:

Analisar artigos sobre a Síndrome de Fournier, com o

intuito de mostrar a gravidade da mesma, quais as

principais bactérias que as causam, as formas de

tratamento e seus efeitos sobre o corpo do indivíduo

infectado, Quanto mais precocemente tratada, melhor

será seu prognóstico.

Justificativa:

O presente trabalho foi elaborado para divulgar a

Síndrome de Fournier, mostrando sua grande

importância para a saúde pública, pois esta é uma

doença de extrema gravidade e silenciosa causada por

bactérias presentes no ambiente de habitação humana,

mostrando a fase inicial da infecção que começa com

uma simples vermelhidão na pele e aos poucos se

transforma em feridas de grande dimensão, chegando

a perca de tecidos cutâneos e subcutâneos fazendo

com que o paciente acabe precisando de cirurgia de

reconstrução. É uma doença pouco conhecida pela

população em geral, por não ser tão divulgada pelo

sistema de saúde e muitas vezes as pessoas acabam

descobrindo que possui SF quando já está em um

estágio bem avançado, por essa razão é importante

divulgar sua causa, profilaxia e tratamento.

Imagem 4: Genital masculina que foi acometida pela

doença e reconstruída através de cirurgia com enxerto

de tecido:

Disponível em: 

http://relatosdocbc.org.br/detalhes/83/opcoes-

cirurgicas-para-o-tratamento-da-sindrome-de-fournier

Imagem 5: SF em estágio mais avançado na região

genital e nádegas femininas, mostrando como as

toxinas bacterianas degradam os tecidos de forma

invasiva:

Disponível em: 

https://portalatlanticaeditora.com.br/index.php/enfe

rmagembrasil/article/view/2529/html

Metodologia:

Este estudo foi realizado através de revisão

bibliográfica de artigos científicos e estudos sobre a

Síndrome de Fournier e as principais bactérias

envolvidas nesta doença.

Conclusão:

Conclui-se que em sua fase inicial a Síndrome de

Fournier apresenta-se de forma mais superficial

atacando os tecidos moles e embora rara, possui um

grande nível de periculosidade podendo se agravar

levando a cirurgia e até mesmo a óbito caso não for

tratada, principalmente em pessoas com condições

predisponentes como Diabetes Mellitus e

Imunossupressão. Podemos observar também que seu

tratamento é deveras invasivo, demorado e

extremamente traumático resultando em cicatrizes

complexas, mas necessárias para sua cura.
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