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INTRODUÇÃO

O traumatismo envolvendo a genitália externa é relativamente raro quando comparado ao de outras partes do
corpo.
Deve ser sempre considerada a possibilidade de lesões
associadas das estruturas adjacentes, como uretra, bexiga
e reto.
O tratamento tem como objetivo principal a manutenção
da função genital, preservando a sexualidade e a fertilidade1,2.

RELATO DO CASO
PALR, 33 anos, sexo masculino, natural de Mairinque-SP,
deu entrada no Complexo Hospitalar de Sorocaba(CHS)
no dia 23/04/2015 vítima de colisão moto versus
caminhão sendo o mesmo condutor da motocicleta.
Apresentava à entrada sinais de instabilidade hemodinâmica, FAST negativo, fratura de pelve, fratura do antebraço direito e desenluvamento peniano e escrotal com
explosão do testículo direito (Figura 1).
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Paciente foi encaminhado ao centro cirúrgico onde foi
realizada exploração cirúrgica da lesão e fixação da fratura de pelve pela equipe de ortopedia.
Após avaliação urológica, foi constatado desenluvamento total do pênis, amputação traumática do testículo
direito, testículo esquerdo com alguns sinais de isquemia,
porém com elementos do cordão preservados.
Corpos cavernosos, uretra e corpo do pênis não apresentaram lesões, sendo que o paciente foi submetido à sondagem vesical de demora no intraoperatório sem
resistências e mantido no pós-operatório.
Realizado ligadura hemostática das estruturas do testículo
direito, lavagem exaustiva das estruturas com solução fisiológica, orquidopexia do testículo direito em bolsa escrotal, ráfia com fio Vicryl 2-0 em planos aponeuróticos e
subcutâneos para aproximação dos tecidos. (Figuras 2 e 3)
Encaminhado à UTI no pós-operatório onde permaneceu
durante três dias apresentando melhora hemodinâmica
tendo alta para a enfermaria.
Permaneceu internado até o dia 23/05/2015 apresentando
como única complicação infecção da ferida operatória a
qual foi tratada com antibioticoterapia e curativos diários
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com equipe especializada obtendo melhora. (Figura 4)
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Referiu ter apresentado episódios de ereção peniana algumas semanas após o procedimento cirúrgico e negou qualquer queixa urinária.
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