
Epidermólise bolhosa

Pisando em ovos
Doença requer cuidados específi cos 
nas atividades diárias mais básicas
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Rara, hereditária, não contagiosa e sem cura, a 

epidermólise bolhosa (EB) é uma doença ori-

ginada de um defeito no gene responsável por 

produzir colágeno e queratina (proteínas que, entre ou-

tras funções, unem as camadas da pele). Ela se mani-

festa normalmente nos recém-nascidos e os acompanha 

pelo resto da vida. É caracterizada por bolhas na região 

cutâneo-mucosa de todo o corpo, por conta de traumas 

mínimos, calor ou até sem motivo aparente. Segundo 

dados epidemiológicos dos Estados Unidos, a EB atinge 

uma a cada 200 mil pessoas.

Quem sofre de epidermólise bolhosa tem a pele e as mu-

cosas muito frágeis se comparadas aos de alguém sem a 

doença. As bolhas, ao se romperem, formam feridas que 

demoram a cicatrizar, ainda mais quando não são tratadas 

adequadamente. Não há remédios, nem tratamentos para 

evitar a formação de bolhas e dar mais rigidez à pele. 

O que se pode fazer é proteger a região cutânea do pa-

ciente a fim de evitar lesões e preveni-la de infecções. 

Com frequência, o paciente deve se submeter a exames 

gerais em razão dos problemas de saúde paralelos que 

possa vir a apresentar, de acordo com o caso de EB; 

além de receber medicamentos para minimizar os altos 

níveis de dor gerados pelas lesões.

Existem mais de 20 subtipos da enfermidade, os quais são di-

vididos em três grandes categorias: simples, distrófica (além 

do tipo dominante, também pode ser por herança recessiva) 

e juncional. Uma quarta forma vendo sendo aceita recente-

mente pelos pesquisadores, a chamada “adquirida”. 

A forma simples se caracteriza por formação de bolhas nas 

áreas de maior atrito como mãos, pés, joelhos e cotovelos, 

com envolvimento apenas a epiderme. Há uma degeneração 

das células, chamados queratinócitos (mutação cromossômi-

ca na formação), provocando uma ruptura da estrutura mais 

superficial da pele. Com o devido cuidado, as feridas cicatri-

zam e às vezes não deixam marcas. É o formato menos grave.

A distrófica pode gerar bolhas, ulcerações, grandes cicatri-

zes na superfície do corpo, calvície cicatricial e pregas dis-

tróficas. Também podem envolver olhos, mucosa bucal, 

esôfago, trato gastrintestinal. As que se formam no tubo 

digestivo podem cicatrizar causando estreitamento do 

esôfago, o que leva a dificuldades de alimentação. Há 

perda das unhas e é comum haver distrofias nas mãos e 

pés. Pode ocorrer por herança dominante ou recessiva. A 

segunda opção é a forma mais rara da doença e tem 75% 

de chances a menos de ocorrer ao compará-la às outras. 

Nesse caso, a bolha se forma na lâmina densa, que é uma 

das camadas mais profundas da epiderme. 

A juncional, mais grave categoria, caracteriza-se  por for-

mação de bolhas por todo o corpo e até no esôfago, pro-

vocando dificuldade para engolir. Nesses casos, é possí-

vel ter alteração de tecidos. Muitas vezes as cicatrizes são 

hipertróficas e o paciente pode ter sindactilia (junção dos 

dedos dos pés e mãos devido à cicatrização da região entre 

eles), o que provoca a perda da função dos dedos. A maior 

complicação se dá pela má absorção dos nutrientes pelo 

organismo, que evolui para a desnutrição, dificultando a 

cicatrização e, quase sempre, levando os pacientes a falhas 

de outros órgãos e, posteriormente, ao óbito. 

A forma adquirida tem suas peculiaridades. Não é con-

siderada hereditária, é menos grave que a juncional e 

a distrófica e incide em adolescentes e adultos. É uma 

versão autoimune da doença, ou seja, os anticorpos do 

corpo agem contra ele mesmo. 

A fim de diagnosticar o formato da epidermólise, é necessá-

ria uma análise microscópica para saber em qual região da 

pele as lesões estão se formando e quão profunda as bolhas 

são. Ademais, um estudo genético e a análise dos sintomas 

auxiliam na tipificação da doença. 

As complicações internas decorrentes da EB ocorrem na 

distrófica e na juncional, dificilmente na simples. É im-

portante frisar que essas ocorrências não são exatas, elas 

apenas têm mais chances de se apresentarem nas formas 

mais graves e menos na simples. 
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Sintomas e tratamento

A enfermeira e supervisora de setor 

hospitalar do Instituto da Criança do 

Hospital das Clínicas de São Paulo, 

Leila Garcia, recebe casos de epider-

mólise bolhosa quase todos os dias 

desde que começou a trabalhar no 

Instituto, há 11 anos. Como é uma 

doença sem cura, o tratamento é di-

recionado para prevenção das lesões, 

auxilia no processo de cicatrização 

das feridas, reposição de nutrientes e 

amenização da dor.

Dentre os sintomas vistos nos casos 

mais graves de EB, “cicatrizes enor-

mes de bolhas antigas, chamadas de 

cicatrizes hipertróficas, bolhas com 

conteúdo sanguinolento, bolhas que 

estão para estourar e outras já estou-

radas. Assim, começam a ocorrer de-

formidades, pois a bolha se forma e 

cicatriza, se forma e cicatriza e não é 

uma cicatrização normal. Nos casos 

de distrófica e juncional, pode haver 

bolhas que se formam no trato gas-

trointestinal e com isso pode ocorrer 

um estreitamento do esôfago e as 

crianças têm dificuldade de engolir, 

então somos obrigados a realizar a 

gastrostomia”, esclarece Leila.  

“A absorção de ferro e nutrientes 

também é precária e precisa de um 

suporte nutricional muito bom, 

feito pelo médico, pela nutricio-

nista, pelo nutrólogo, pois o ali-

mento que ele come não é absor-

vido como deveria pelo corpo por 

conta do envolvimento da mucosa 

do intestino”, continua.

Segundo a enfermeira, essas crian-

ças sofrem muito com a dor, cres-

cem menos por conta da carência de 

nutrientes, têm anemia, muitas in-

fecções pela falta de pele em várias 

partes do corpo e uma rigidez arti-

cular incomum por conta da cicatri-

zação desordenada, estenose do esô-

fago e da laringe. Trata-se de uma 

doença que interfere em toda parte 

estética do indivíduo. E, por isso, é 

recomendável um acompanhamento 

psicológico não só para o paciente, 

mas para a família também. 

Quanto às ações desenvolvidas no 

Instituto da Criança, Leila partici-

pa dos procedimentos realizados. 

“Quando chegam, [as crianças] pas-

sam em consulta médica no ambu-

latório para examinar como está o 

nível de albumina e de outras pro-

teínas, como estão as feridas e o 

sangue. São pacientes que vêm com 

frequência e acabam, muitas vezes, 

sendo internados por conta de uma 

infecção ou para fazer dilatação eso-

fágica, para receber antibiótico, para 

receber albumina, para receber con-

centrado de hemácias, para receber 

ferro e outros nutrientes, além dos 

remédios que eles tomam para dor”, 

ilustra a supervisora.

Em casos que não há necessidade 

de internação, os pacientes são en-

caminhados ao Hospital Dia para 

administração de medicamentos re-

latados por Leila. Nessas passagens 

pelo Instituto da Criança, eles tam-

bém recebem orientações quanto aos 

curativos que estão sendo utilizados. 

Enfermeira Leila Garcia: cuidados com EB 
devem ser especiais

Epidermólise bolhosa

É a própria mãe que troca os 

curativos a cada dois dias, mas 

temos uma enfermeira que 

as orienta como proceder. Os 

curativos ideais são produzidos 

fora do país e são muito caros. 

Algumas mães conseguem 

ganhá-los, ou pelo Ministério da 

Saúde ou por processo judicial

Enfermeira Leila Garcia, supervisora de setor 
hospitalar do Instituto da Criança do Hospital 

das Clínicas de São Paulo
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Leila Garcia realizando curativo em Lucas

“Temos duas enfermeiras especia-

listas em feridas que avaliam a evo-

lução das lesões e orientam as mães 

quanto aos cuidados, pois são elas 

que trocam os curativos a cada dois 

dias”, ilustra Leila.

Cuidados  
Um dos pacientes frequentadores do 

Instituto é o Luquinhas, um garoto 

estudioso de 7 anos que torce para 

o Santos, gosta de futebol, videoga-

mes e é filho da Rafaela Ferreira de 

Souza, que explicou à Enfermagem 

Revista como é o cotidiano da dupla 

e o convívio com a doença.

“Quando ele nasceu, estava sem a 

pele de uma das pernas e, confor-

me a médica ia tocando nele para 

examiná-lo, ia machucando a pele 

dele. Ninguém sabia o que ele ti-

nha, nunca tinham ouvido falar da 

doença, nem visto. Inclusive, acho 

que por falta de conhecimento, fui 

questionada se eu usava drogas, 

se havia tentado aborto durante a 

gestação. Fomos transferidos para 

o Hospital Municipal Infantil Me-

nino Jesus e lá eles já tinham tido 

casos de EB e conheciam a doença. 

Fizeram uma biópsia e descobriram 

a epidermólise”, relata Rafaela.

“Com isso, fomos encaminhados 

para a Santa Casa. Não fiquei 

muito satisfeita, pois lá só tinha 

a dermatologia, não havia nada 

para dor, nada de cuidados am-

plos. Assim, tentei e consegui a 

transferência para o Instituto e 

ele ainda tinha 8 meses. Desde 

então frequentamos semanalmen-

te apenas o HC. Fizemos outras 

biopsias para tentar definir o tipo 

de EB mas não foram conclusi-

vas, mas pelas características e 

sintomas é a distrófica recessi-

va”, conta a mãe. 

De acordo com Rafaela, os dois 

vêm ao Instituto de duas a três vezes 

por semana para realizar os diversos 

procedimentos citados anteriormen-

te e, muitas vezes, são obrigados a 

ficar a tarde toda no Instituto por 

conta da duração dos processos.

Como todo portador de epider-

mólise bolhosa, Lucas teve algu-

mas complicações. “Ele tem uma 

miocardiopatia devido à anemia 

causada pela EB e teve que rea-

lizar uma gastrostomia há um ano 

e dois meses, o que o beneficiou 

pois consegue absorver melhor 

os nutrientes e até ganhou alguns 

quilos”, expõe Souza.

 “Acho que os profissionais daqui 

são bem preparados para atender, 

mas acho que faltam recursos para 

EB, como medicamentos, curativos, 

pois os médicos sempre perguntam 

como estão o curativo e as lesões, 

mas há mães que não têm os curati-

vos para fazer. Isso é perigoso, pois 

a mãe começa a deixar de trocar o 

curativo e começa a infeccionar. Os 

profissionais conhecem bem, mas o 

material deixa a desejar às vezes. 
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Lucas com as lesões à mostra 

F
otos: R

afaela F
erreira de Souza, arquivo pessoal

Em alguns momentos, precisamos 

de um suplemento que não tem, por 

exemplo. Portanto, essa parte tem 

que evoluir”, avalia a mãe. 

Sobre a obtenção dos curativos, 

Rafaela contou que conseguiu, me-

diante ação judicial, ganhá-los da 

Secretaria de Saúde. “Os curativos 

que recebo são os mais adequados 

para EB, são importados da Suécia 

e custam R$ 500.000 por semestre, 

aproximadamente. Antes da ação, eu 

utilizava o curativo padrão que é o 

Rayon. Ele é bem razoável e custa 

R$ 4,00 reais o rolo, mas para uma 

criança que gasta 4 rolos por dia 

acaba ficando caro, então eu recebia 

algumas doações e conseguia pagar, 

mas eu já cheguei a ter que lavar os 

curativos para reutilizar. Esse é um 

problema sério para quem tem EB”.

A respeito dos cuidados diários, a 

mãe de Lucas nos descreveu como 

são os esforços para fazer algumas 

das atividades mais básicas do dia. 

“Tudo que requeira um pouco mais 

de esforço pode machucá-lo, pois 

qualquer esbarrão pode provocar uma 

bolha. Ele tem uma cadeira de rodas 

para evitar atritos, até porque as le-

sões dele já são crônicas, profundas 

e difíceis de cicatrizar. O banho é um 

ritual, praticamente. Só para tirar os 

curativos são quase duas horas. Te-

nho que lavá-lo, fazer a higienização 

para depois fazer os curativos novos, 

o que demora mais duas horas”.

A EB gera a necessidade de cuidados 

de uma equipe interdisciplinar com 

enfermeiro nutricionista, médico, fi-

sioterapeuta, dentista, psicólogo. Por 

exemplo, a alimentação de quem tem 

a enfermidade deve ser estabelecida 

por um médico e um nutricionista, 

pois é direcionada às necessidades 

geradas pela doença.

Tudo que requeira um pouco 

mais de esforço, pode machucá-

lo. Pois qualquer esbarrão pode 

provocar uma bolha. Ele tem 

uma cadeira de rodas para evi-

tar atritos, até porque as lesões 

dele já são crônicas, profundas e 

difíceis de cicatrizar. O banho é 

um ritual, praticamente. Só para 

tirar os curativos são quase duas 

horas. Tenho que lavá-lo, fazer a 

higienização para depois fazer os 

curativos novos, o que demora 

mais duas horas 

Rafaela Ferreira de Souza, 
mãe de paciente com EB

Epidermólise bolhosa
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Possibilidade de evolução da EB
Aos 35 anos, o web designer Fábio Aparecido de Oliveira 

Perin, morador de Marília (SP), nos deu um parâmetro de 

como a EB pode se desenvolver com o tempo e como é a 

convivência de mais de três décadas com a doença. 

Quanto aos cuidados, ele comenta nunca ter feito um tratamen-

to específico para a pele, além de utilizar os curativos, “ Faço 

vários acompanhamentos com o ortopedista que fez minhas 

amputações, oncologista por conta dos tumores, infectologista 

em virtude das possíveis infecções das feridas, hematologista 

por ter traço talassêmico [doença que afeta o sangue], o que já 

me obrigou a fazer várias transfusões de sangue”.

A respeito das despesas, Fábio conta que inicialmente sua 

família arcava com os custos de gases, ataduras e pomadas, 

mas que depois de mais velho conseguiu juntamente à prefei-

tura da cidade curativos importados – ideais para o cuidado –, 

além de gastar com suplementos, medicamentos para o estô-

mago, algumas pomadas e antibióticos, os quais nem sempre 

são encontrados nos postos de saúde da região onde reside.

“Acho que nós [portadores de EB] devemos nos preocupar é 

com a qualidade de vida, buscar nossos direitos para conse-

guir medicamentos e bom atendimento, mesmo com todas as 

dificuldades e burocracia, e ficarmos atentos ao surgimento de 

carcinomas que, pelo que tenho visto, é uma das razões que tem 

causado mais mortes na fase adulta”, aconselha Fábio.

Preparação profi ssional
De acordo com a enfermeira Leila Garcia, quem quer se es-

pecializar em epidermólise deve fazer um curso de curativos, 

“pois é o principal objeto com o qual trabalhamos e o enfer-

meiro que lida com curativos aprende a lidar com as lesões 

de EB”. Segundo ela, é possível que exista uma ramificação  

específica de epidermólise bolhosa nos cursos de curativos. 

“Devemos lembrar que o portador de Epidermílose Bolhosa, 

principalmente na fase infantil, lida com alterações físicas 

que envolvem questões emocionais muito importantes, como 

a percepção alterada da imagem corporal, a incapacitação 

provocada pelas deformidades e a dor crônica, por exemplo. 

Há uma série de desdobramentos trazidos pela doença e de-

vemos conhecê-los para que possamos proporcionar uma as-

sistência com qualidade e segurança”, finaliza Leila.

Informações sobre a doença retiradas do estudo “Manifes-

tações Clínicas da Epidermólise Bolhosa: Revisão de Litera-

tura” – 2012 - ANGELO, Marla Monica Fagundes Cardoso; 

FRANÇA, Diurianne Caroline de Campos; LAGO Daniely 

Beatrice Ribeiro do; VOLPATO, Luiz Evaristo Ricci. E do 

“Epidermólise Bolhosa distrófica recessiva mitis – Relato de 

caso clínico” - 2005 - GURTLER, Thaiz Gava Rigoni; DI-

NIZ, Lucia Martins; SOUZA FILHO João Basilio. Além de 

pesquisas realizadas nos portal da Associação de Parentes, 

Amigos e Portadores de Epidermólise Bolhosa e experiên-

cias da enfermeira Leila Garcia. 

A
rquivo pessoal – Fábio Perin

A lesões de Fábio Perin e as reações que a EB provocou em seu corpo 
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