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Introdução e objetivos: A Síndrome de Fournier é uma patologia infecciosa grave e progressiva, que 

acomete a região genital, perianal e áreas adjacentes, causando intensa destruição tissular. Essa 

patologia ocorre com maior incidência no sexo masculino, podendo acometer também o sexo feminino. 

O índice de mortalidade está relacionado com a precocidade no diagnóstico e tratamento adequado. 

Este estudo teve como objetivo descrever os cuidados de enfermagem ao paciente portador da 

Síndrome de Fournier, por meio de evidências na literatura. Trata-se de um estudo descritivo com base 

na revisão integrativa da literatura, cuja amostra constou de 19 artigos, os quais 17 artigos pertencem à 

área da medicina, 02 artigos da enfermagem. Foi elaborado um instrumento de coleta a fim de extrair 

dados dos estudos selecionados. Diante dos artigos foram identificados 16 cuidados de enfermagem. A 

coleta de dados foi realizada no período de julho de 2015, os quais foram utilizado os periódicos, o qual 

foi orientada nos Descritores em Saúde (DECS) por palavras-chaves.  

 

Resultado e Discussão: Os resultados demonstram que a enfermagem ainda se mostra incipiente frente à 

patologia com relação ao conhecimento e aos cuidados prestados a esse paciente, em decorrência do 

número de publicações. Acredita-se que o diagnóstico precoce, tratamento adequado e a assistência de 

enfermagem com intervenções precisas são indispensáveis, e a equipe tenha conhecimento da patologia 

para reconhecimento de alterações que possam ajudar no diagnóstico e tratamento. Nota-se que os 

cuidados de enfermagem perpassam os aspectos sócio-econômico, fisiológicos, psicológicos e para tal 

demanda uma equipe multidisciplinar, além dos propostos pela enfermagem. Refere-se que a 

enfermagem deve propor ações de intervenção a nível curativo e preventivo, tomando como base as 

facetas da Síndrome de Fournier, visando levantar os cuidados reais, potenciais e de risco para o 

paciente numa perspectiva multidimensional. 


