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A Síndrome de Fournier é uma patologia infecciosa grave, de rápida progressão, 
que acomete a região genital e áreas adjacentes, caracterizada por uma intensa 
destruição tissular, envolvendo o tecido subcutâneo e a fáscia. A predisposição 
para a síndrome está associada a estados de imunossupressão, doenças 
crônicas, como diabetes mellitus, doenças vasculares, senilidade, obesidade 
mórbida, anormalidades no sistema urológico, doenças colorretais e 
comportamentos como: uso abusivo de drogas e alcoolismo. O estudo tem por 
objetivo evidenciar a assistência de enfermagem ao paciente com Síndrome de 
Fournier. Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência realizado 
por estudantes no decurso das aulas práticas da disciplina Saúde do Adulto II do 
curso de Enfermagem da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). As práticas 
ocorreram na clínica médica e cirúrgica em um hospital no município de 
Arapiraca, Alagoas. Os dados foram obtidos por meio de anamnese, exame físico 
completo e intervenções de enfermagem. Após anamnese e exame físico, foi 
elaborado um plano de cuidados evidenciando as reais necessidades do paciente, 
assistindo-o de modo integral. Os cuidados de enfermagem ao paciente portador 
de Síndrome de Fournier devem ser pautados na rigorosa monitoração dos sinais 
vitais, constante avaliação da área lesionada, administração do medicamento de 
escolha para o tratamento e realização de curativos periodicamente, bem como 
as orientações ao paciente e a família acerca do autocuidado, dieta e 
higienização eficaz na área lesionada. No mais, o acolhimento, escuta qualificada 
e o esclarecimento acerca da doença, contribui para a diminuição da ansiedade 
decorrente do estado de saúde e se configuram como fatores indispensáveis no 
tratamento. Assim, é evidente que a assistência integral e a elaboração de um 
plano de cuidados individualizado favorecem um bom prognóstico e refletem na 
qualidade de vida do paciente durante sua internação e após a alta hospitalar.  
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