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RESUMO

A Gangrena de Fournier, também conhecida como fascite necrotizante, é uma infeccao grave, polimicrobiana, de atuação harmoniosa e com 
rápida progressão, que acomete nas regiões perineal, perianal e genitálias. Estudos publicados têm mostrado o alto índice de morbimortalidade 
caso não haja o tratamento precoce. Sua incidência é mais freqüente em homens entre a segunda e sexta década de vida. Levando-se em conta a 
sua severidade,  ratifica-se a importância de práticas assertivas dos profissionais enfermeiros no cuidado direto do cliente. Objetivou-se levantar 
as evidências cientificas que versem sobre os cuidados de enfermagem na gangrena de Fournier. Estudo de revisão integrativa de literatura. Como 
questão norteadora estreitou-se: Quais as evidências disponíveis sobre os cuidados de enfermagem nos casos de Gangrena de Fournier? A coleta 
de dados foi realizada no período de setembro de 2017 à maio de 2018, nas bases LILACS, BDENF, IBECS e PUBMED, através descritores Gangrena 
de Fournier, Cuidados de Enfermagem e Cicatrização. Na seleção dos estudos optou-se por incluir artigos no intervalo temporal de 2013 a 2018, 
disponíveis na integra, em inglês, espanhol e português. Foram excluídos os artigos com distanciamento temático sobre Gangrena de Fournier, 
que delimitavam os cuidados de enfermagem às feridas crônicas (arteriais, venosas, por pressão e ou neoplásicas), Teses e dissertações. Oito 
estudos atenderam os critérios de elegibilidade propostos e tiveram suas evidencias integradas. No tratamento dos dados foi elaborado um 
quadro em uma planilha em Excel dispondo: ano, nome do artigo, numero de pacientes, coberturas utilizadas nos procedimentos de curativo, 
grupo bacteriológico envolvido, tipo de terapia antibiótica mais utilizada e procedimentos implementados.  Dos estudos participantes 05 foram 
publicados em língua inglesa, 01 em língua francesa e 02 em língua portuguesa. As origens destes estudos foram: Nigéria, Turquia, China, 
Marrocos, Irã e Estados Unidos. O ano de publicação prevalente foi o de 2014 com 03 estudos, e os anos de 2011, 2013, 2015, 2016 e 2018 com 
01 estudo cada. A base PUBMED trouxe maiores evidencias com 07 estudos, seguida pela base LILACS com 01 estudo, e BDENF com 01 estudo. As 
amostras médias relatadas foram entorno de 11 até 168 participantes. As coberturas mais utilizadas nos cuidados na Gangrena de Fournier foram: 
Mel, que mostrou grande eficácia, colaborando com o controle do processo inflamatório e do edema, destruindo as bactérias, efetuando o 
desbridamento de zonas necróticas e uma melhor cicatrização da ferida. A Matriz Dérmica Acelular Xenogênica (suína) que promove o 
crescimento de tecidos de granulação na cicatrização da Gangrena de Fournier através da proliferação de fibroblastos e de células endoteliais, 
ordenando o crescimento capilar e prevenindo efetivamente infecções. Na limpeza da ferida estudos evidenciaram o uso de peróxido de 
hidrogênio, Povidona-Iodo, soro fisiológico e de antibacterianos locais (como a sulfadiazina de prata). O grupo bacteriológico mais relatado foi o
de bactérias gram-negativas: Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia Coli, Klebsiella Pneumoniae e de bactérias gram-positivas: Stafilococcus 
Aureus, Streptococcus Pneumoniae, Enterococcus Fecalis. Três estudos, não especificaram o grupo bacteriológico presente. Os procedimentos 
implementados nos cuidados do paciente com gangrena de Fournier foram: Oxigenoterapia Hiperbárica, Antibióticoterapia, cuidados pós-
desbridamento cirúrgico, retalhos e enxertos; curativo por pressão negativa, cuidados com colostomia, cateterismo uretral e cuidados na 
correção do distúrbio hidroeletrolítico.  Conclui-se que é necessário que os enfermeiros possuam conhecimento técnico-científico e estejam 
atualizados em relação às condutas a serem executadas, coberturas a se utilizar e produtos existentes no mercado. Além disso, o papel do 
enfermeiro transpassa os aspectos técnicos englobando a oferta de um suporte emocional ao cliente.
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