
PROF.DR.JOÃO ROBERTO ANTONIO

DA PREVENÇÃO AO TRATAMENTO DAS FERIDAS

NEM SEMPRE SE ACERTA, MAS SEMPRE SE APRENDE...



RELATO DE CASO 

ID:ID: masculino, 39 anos, branco, casado, natural e 
procedente de S.Jose do Rio Preto-SP.

QD:QD:inflamação e dor na perna há 6 dias.

HPMA:HPMA: Paciente refere que há   6 dias iniciou  um de 
quadro de dor em perna direita que  evoluiu com 
edema, eritema e posterior formação de bolhas, que 
progrediram para crostas necróticas e adenopatia 
inguinal ipsilateral. 
Associado ao quadro relata febre elevada (não aferida) 
e queda do estado geral. 

AP:AP: n.d.n.

AF:AF: n.d.n.



Exame dermatológico:Exame dermatológico:

1-formações ulcerosas em vários níveis de profundidade 
com delimitações necróticas na face látero-posterior do 1/3 
médio da perna D.
2- eritema erosado e exudativo no 1/3 inferior e tornozelo da 
perna D. 
3-Ulcera necrótica placar na face anterior do 1/3 médio da 
perna D.
4-máculas purpúricas no dorso do pé D.
5-edema em toda área lesada.
6-linfoandenopatia inguinal D. 



HIPÓTESES DIAGNÓSTICAS



HIPÓTESES DIAGNÓSTICAS:HIPÓTESES DIAGNÓSTICAS: 

- Erisipela bolhosa.
- Celulite necrosante.
- Pioderma gangrenoso.
- Gangrena gasosa. 
- Fasciite necrotizante  
- Outras ulcerações necrosantes. 



EXAMES COMPLEMENTARES:EXAMES COMPLEMENTARES:

- Hemograma sem alterações significativas.
- Outros exames laboratoriais solicitados sem 
alterações significativas.
- Ultrassonografia de partes moles : edema de 
partes moles.
- Biópsia das lesões cutâneas



Histopatologia da lesãoHistopatologia da lesão
 

infiltrado inflamatório difuso na derme profunda e se estendendo pela 
derme média e superficial. 

infiltrado inflamatório permeando a 
derme reticular e tecido adiposo sub-
cutâneo. 



Histopatologia da lesãoHistopatologia da lesão

Fibras colágenas fragmentadas e permeadas por infiltrado inflamatório 
difuso mono e polimorfonuclear 

Vaso trombosado com sua luz Vaso trombosado com sua luz 
completamente ocluída por completamente ocluída por 
fibrinafibrina 



DIAGNÓSTICO FINAL: FASCIÍTE NECROTIZANTEFASCIÍTE NECROTIZANTE 



 O paciente apresentou EVOLUÇÃO RÁPIDAEVOLUÇÃO RÁPIDA das 
lesões para necrose de grande extensão 

acometendo a perna, joelho e coxa. 
Concomitantemente, evoluiu com
febre  alta e toxicidade evidente. 

Evolução do Paciente durante a Internação:



UNIÃO MÉDICA: EQUIPE 
MULTIDISCIPLINAR

O caso foi discutido com as equipes da 
cirurgia vascular, cirurgia plástica, 
clínica médica e fisioterapia na tentativa 
de preservar o membro.



DECISÃO TERAPÊUTICA:DECISÃO TERAPÊUTICA:

Desbridamento em centro-cirúrgico. 
Retirada do tecido necrótico.

 Manutenção do cateter de peri-dural contínuo para o 
controle da dor dos curativos diários, (o paciente tinha 

que morder uma compressa úmida para não gritar).
Antibioticoterapia sistêmica com Clindamicina e 

Penicilina Cristalina.



EVOLUÇÃO PÓS OPERATÓRIAEVOLUÇÃO PÓS OPERATÓRIA

O paciente manifestava desejo de amputação do 
membro em decorrência da dor intensa que se 

agravava com os curativos necessários.

APOIO PSICOLÓGICOAPOIO PSICOLÓGICO

Foi feito um suporte psicológico intensificado, 
pois o paciente apresentava ideação suicida 

(queria se jogar do terceiro andar do hospital).



Tivemos que continuar os desbridamento em 
centro-cirúrgico. 

Áreas cruentas após retirada do tecido necrótico.



Febre  alta e toxicidade evidente.
Queda do estado geral.

A amputação poderia ser indicada.
(seria um acerto?).



INCISTIMOS NA 
PRESERVAÇÃ DO MEMBRO...

... O PACIENTE EVOLUIU 
COM MELHORA 

PROGRESSIVA DO QUADRO 
SISTÊMICO E DA DOR.... 



OPTAMOS POR REALIZAR, POSTERIORMENTE, ENXERTIA  TENDO 
COMO ÁREA DOADORA A REGIÃO CONTRA-LATERAL



Após 2 meses e 12 dias de internação:
Recuperação total do paciente com curativos, 

antibioticoterapia, suporte nutricional, psicoterapia de 
apoio,fisioterapia motora e respiratória. 



Aspectos da cicatrização três meses após a alta 
hospitalar. 



1 ANO DEPOIS:
PACIENTE DEAMBULANDO 

NORMALMENTE.

1 ANO ANTES



FASCIÍTE NECROTIZANTE:FASCIÍTE NECROTIZANTE:

É uma infecção rara e grave, fulminante, caracterizada 
por necrose extensa da fáscia, pele e tecido 
subcutâneo.

Possui letalidade acima de 80% (principalmente devido 
a demora do diagnóstico e a intervenção cirúrgica 
tardia.

ETIOLOGIA:ETIOLOGIA:

Estreptococos do grupo A (gangrena estreptocócica) é 
o agente mais comum.



Outros agentes : Estafilococos, enterococos, 
pseudomonas, bacterióides e clostridium.

Pode surgir em local de trauma perfurante leve, 
ferida cirúrgica, mas nem sempre pode-se 
identificar a porta de entrada.

Fatores predisponentes: artrite reumatóide, 
insuficiência renal, diabetes mellitus. Puerpério, 
período neonatal, imunodeficiências, varicela 
zoster.

Cerca de 30% dos pacientes acometidos são 
estilistas.



QUADRO CLÍNICO:QUADRO CLÍNICO:

A área afetada é inicialmente eritematosa, edemaciada, 
extremamente tensa e dolorosa. 

A anestesia da pele envolvida é muito característica.

O processo progride rapidamente evoluindo da palidez 
para a formação de uma área eritêmato-violácea com 
formação de bolhas serossangüinolentas.

Após, as áreas de necrose tornam-se bem delimitadas e 
evidentes.

Pode ocorrer sinais de toxemia com infecção 
generalizada.



A diferenciação inicial entre celulite e fasciíte 
necrotizante pode ser difícil, mas é crucial:

Ambas necessitam de antibioticoterapia, mas a fasciíte 
necessita de intervenção cirúrgica.

TRATAMENTO:TRATAMENTO:

•Desbridamento cirúrgico precoce.

•Antibioticoterapia endovenosa adequada.

•Suporte clínico.



COMENTÁRIOS FINAISCOMENTÁRIOS FINAIS

O QUE APRENDI COM ESSE CASO?



O QUE APRENDI NA FASCIITE NECROSANTE? 
O manejo cirúrgico agressivo é a pedra fundamental da terapia.
O  desbridamento deve ser  precoce e amplo, com remoção da 
fáscia e subcutâneo das áreas atingidas, com drenagem continua 
e curativos diários. 
Com a estabilização do quadro,é necessária enxertia.
Associar antibióticos (antibiograma), suportes clínicos, controle 
da função renal, da ventilação e das condições hemodinâmicas 
do paciente. Analgésicos,sedativos e suporte psicológico. 
Evitar atraso quanto ao diagnostico e intervenção cirúrgica. 
(o tratamento bem-sucedido envolve o diagnóstico precoce). 
Cuidados com infecção pois existe uma possibilidade de 
mortalidade em torno de 20%.
                                                                     Antonio JR 
www.ipele.com.br ,2007

http://www.ipele.com.br/


•O QUE APRENDI TAMBÉM?

QUE TÃO IMPORTANTE QUANTO CONHECER A 
DOENÇA QUE UMA PESSOA TEM, É CONHECER E 
LUTAR PELA PESSOA QUE TEM A DOENÇA.

ACIMA DE TUDO...SER MÉDICO 
                       e SER AMIGO.

FIM
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