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INTRODUÇÃO 

A Fasceíte Necrotizante é uma infecção grave com início súbito e evolução rapidamente progressiva que acomete o tecido celular subcutâneo 

e a fáscia muscular. Em nosso meio, estima-se uma mortalidade em torno de 30%. O trauma é fator de risco para este tipo de infecção. O 

diagnóstico é clínico e o tratamento baseia-se em intervenção cirúrgica imediata e antibioticoterapia empírica de amplo espectro. 

Previamente considerada uma apresentação rara, casos de infecções graves de pele e partes moles por Acinetobacter baumanii 

multirresistente têm sido descritos, podendo evoluir para quadros de celulite, miosite e fasceíte necrotizante e com bacteremia associada. 

RELATO DE CASO 

E.P, 29 anos, previamente hígido, natural e procedente de Colombo/PR, foi admitido no Hospital Universitário Cajuru (HUC) após colisão 

moto X auto. À admissão, apresentava trauma extenso em membro inferior esquerdo, incluindo lesões ligamentares de tarsos e metatarsos, 

fratura do 1º metatarso e lesões vasculares. Realizado na 

entrada, em centro cirúrgico, lavagem com 16 litros de 

NaCl 0,9%, desbridamento, fasciotomia dorsal e plantar 

medial, fixação e estabilização das fraturas e luxações com 

fios de kirschner. Foram realizados inúmeros 

desbridamentos posteriores, com necessidade de 

amputação transtibial esquerda na evolução. Na ocasião, 

tinha cultura de partes moles com Citrobacter freundii, 

sensível a Ciprofloxacino. Após 48h do último 

procedimento cirúrgico, paciente evoluiu com dor intensa 

no coto cirúrgico, associado a hiperemia local e lesões 

bolhosas róseas e hemorrágicas. Submetido a reabordagem cirúrgica de emergência e iniciado 

antibioticoterapia de amplo espectro imediatamente (Piperacilina e Tazobactam associado à 

Vancomicina). À exploração cirúrgica, notou-se grande quantidade de necrose e secreção purulenta, 

sendo necessário ampliação da amputação para nível supracondiliano. Foram coletadas culturas no 

intraoperatório, que confirmaram em amostra de osso residual e partes moles: Acinetobacter 

baumanii e Enterobacter cloacae, sensíveis à Polimixina. Após resultado de culturas, escalonado 

antibiótico para Polimixina E, 150mg de 12 em 12 horas, EV. No 5º dia de tratamento, paciente evolui 

com piora aguda da função renal (creatinina 2,3), sendo então suspensa a medicação em uso e 

iniciada Tigeciclina 50mg de 12 em 12horas, com plano de completar antibioticoterapia endovenosa 

por 30 dias, apresentando melhora clínica e laboratorial, mantendo coto cirúrgico limpo e seco. 

CONCLUSÃO 

A fasceíte necrotizante é uma condição grave e potencialmente fatal, necessitando de suporte cirúrgico e antibioticoterapia de amplo 

espectro imediatos. O Acinetobacter baumanii é um agente patogênico importante, associado a infecções graves em ambiente hospitalar e 

de difícil tratamento, porém raramente descrito como causador deste tipo de infecção.  Apesar da grave infecção e da alta virulência do 

agente etiológico, o diagnóstico e tratamento precoces foram importantes para a boa evolução do caso relatado neste estudo. 
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