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A CONVATEC

OBJETIVO

                                            ao longo dos anos, na expertise 
adquirida na transformação do cuidado em feridas, 
apresenta o Protocolo para Tratamento de Lesões em 
Epidermólise Bolhosa (EB), parte do ConRaros, o 
Programa de Atenção às Doenças Raras, sedimentando 
a utilização das melhores tecnologias para otimização 
da cicatrização e prevenção de lesões.

Estabelecer a terapêutica tópica para o tratamento das 
lesões em EB, com as melhores evidências científicas 
publicadas até o momento, contemplando o portfólio 
de Advanced Wound Care da ConvaTec, 
correlacionando as características dos produtos para o 
tratamento com as necessidades do leito da lesão e do 
quadro clínico da pessoa com EB, elevando o controle 
do exsudato, da dor e da infecção, propiciando 
cicatrização acelerada e curativos com trocas menos 
dolorosas, melhorando a qualidade de vida 
significativamente.
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 Para a Espanha e a França, o fator mais importante foi o pessoal 
médico que restringe curativos adequados. Na Suíça, falta de 
conhecimento é o fator mais importante. A política regional de 
tratamento de feridas (7,5), e a participação de um enfermeiro ou uma 
equipe para o tratamento de feridas (8,1) e acesso facilitado implicam 
signi�cativamente na melhor escolha(23) .
 Portanto, considerar esta prática em EB faz com que, de fato, a 
qualidade de vida seja potencializada. 
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 Porém, separação entre pais de crianças com EB é comum, 
contribuindo para complicações �nanceiras à família, além de outras 
implicações psicológicas(28) . 
 A piora do quadro clínico, o agravamento do desenvolvimento 
da doença podem ser resultantes da coexistência de sintomas 
�siopatológicos com a depressão, ansiedade e distúrbios de 
comportamento. Todos estes devem ser levados em consideração, 
pois não é raro que os pro�ssionais de saúde não suplantem essas 
condições. Por isso, ações biopsicossociais devem ser constantemente 
promovidas pelos serviços de saúde e a�ns, bem como ações próprias 
dentro do seio familiar devem ser estimuladas, com base no bom 
relacionamento familiar, no encorajamento do indivíduo e na inserção 
do mesmo na sociedade, seja em unidades escolares, associações ou 
organizações que visem a troca de experiências e o contato com o 
mundo. Ainda, a preparação do pro�ssional que assiste esses 
pacientes para a precoce identi�cação destas condições e 
encaminhamento, se necessário, para tratamento, é fator de 
quali�cação não só da assistência, mas, evidentemente, promoção da 
qualidade de vida.
 Ainda, nesta vertente, e considerando o tratamento tópico 
como forma de elevar a qualidade de vida, precisamos salientar que a 
eleição da melhor cobertura, para controle da dor e otimização da 
cicatrização, tange diversas questões, como o �nanceiro, por exemplo: 
levantamentos �nanceiros (média = 1,8) e reembolsos (pontuação 
média = 3,2); estes  foram os fatores mais importantes que in�uenciam 
a escolha de curativos por pro�ssionais de saúde, como traz o 
Documento de Consenso para Controle da  Dor já mencionado (no 
qual, para esta análise, as melhores implicações se aproximam de 10 
na escala de 0 a 10 considerada).
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 Não existem dados exatos sobre a prevalência ou a incidência da 
Epidermólise Bolhosa (EB), apesar da prevalência na Europa (todos os 
tipos de EB) estar estimada em cerca de 60 por milhão de habitantes(1). 
Quanto à incidência, acredita-se que seja cerca de 19 em cada milhão de 
nascimentos(2). A incidência não é afetada pela raça ou pelo grupo étnico, 
e a doença atinge igualmente ambos os sexos.  EB Simples é a forma mais 
comum (92%), seguida pela EB distró�ca (5%) e, por �m, a EB juncional 
(1%)(3). Um estudo americano sugeriu que em cada 350 pessoas, uma é 
portadora de um gene recessivo da EB congênita (1).

 Nos Estados Unidos, estima-se a ocorrência de 50 casos de EB por 
1.000.000 nascidos vivos, sendo 92% deles da forma EB simples, 5% da 
forma EB distró�ca, 1% da forma EB juncional e 2% não classi�cados(4).
 Não há dados epidemiológicos sobre a frequência da doença no 
Brasil.

 Como doença rara, a Epidermólise Bolhosa congênita tem grande 
impacto na vida do paciente e de sua família, seja pelas implicações 
associadas à dor física, ao sofrimento emocional ou ao impacto 
econômico e social(5). 

1. Epidemiologia

6.3 Melhora da Qualidade de Vida

 Pacientes com EBS-DM possuem risco substancial de desenvolver 
carcinoma basocelular (CBC). Possivelmente a injúria repetida aos 
queratinócitos promove tumorogênese. O risco de CBC é baixo nos 
outros subtipos de EBS. O risco de melanoma e CEC nos demais subtipos 
é comparável ao da população de maneira geral(19).
 Desta forma, propiciar uma cicatrização acelerada, com 
tratamento tópico adequado e controle dos fatores complicadores, é 
especialmente necessário no cuidado diário do paciente com EB, seja 
adulto ou criança.

 Inegável é o impacto que uma dermatose bolhosa tem na 
qualidade de vida de um indivíduo. EB, com suas apresentações mais 
severas, interfere substancialmente nesta qualidade. Como forma de 
mensuração deste impacto, diversos instrumentos avaliam a qualidade 
de vida. Dentre eles, o DLQI (Dermatology Life Quality Index), é um dos 
índices mais utilizados na rotina dermatológica. Cinquenta e cinco por 
cento dos pacientes com EB hereditária são marcados por grandes 
efeitos da doença em suas vidas. Ocorre também uma correlação 
próxima entre escala de gravidade clínica e intensidade dos distúrbios 
psicológicos destes pacientes(26) . 
 Sintomas psiquiátricos apareceram de maneira uniformemente 
distribuída, independente do tipo de EB. A família apresenta uma grande 
e positiva in�uência e, independente da condição �nanceira, 
di�culdades, fatores emocionais ou tempo, o 
carinho e o afeto foram avaliados como importantes recursos na 
qualidade de vida destes pacientes(27) .
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 O carcinoma escamocelular (CEC) usualmente ocorre em áreas de 
lesões crônicas em pacientes com EB. CEC geralmente ocorre em 
múltiplos sítios primários, o que ocorre principalmente em pacientes 
com EBD, sobretudo nos EBDR e EBDR-HS.  Em casos de EB distró�ca, 
afeta todos os tipos de pele, não  mostra  predileção  por  áreas 
fotoexpostas e o pico de incidência aumenta dramaticamente na 
segunda e terceira décadas de vida.   Estas lesões podem 
frequentemente recidivar mesmo com excisão cirúrgica agressiva. 
 Carcinoma escamocelular pode acometer cerca de 80 a 90% dos 
pacientes com EBDR-HS entre 45 e 55 anos. Esse grande risco sugere que 
a detecção precoce e o tratamento do CEC tem grande importância 
clínica para os cuidados de adultos com EBDR, considerando a 
apresentação de feridas severas e recorrentes ou erosões e ulcerações 
cutâneas crônicas nestes pacientes(25) .

 Staphylococus aureus e Streptococcus pyogenes geralmente são 
os agentes  causadores,  mas  infecções  por  bactérias  gram-negativas 
também  podem ocorrer. Pacientes geralmente apresentam grande 
susceptibilidade em desenvolver sepse, com grande risco de morte na 
primeira infância(19) .
 A prevenção da infecção precisa ser prioridade, com eliminação 
precoce e continuada das crostas, por meio do desbridamento autolítico, 
e proteção e tratamento das áreas expostas, com vistas a diminuir este 
risco de complicação. A correta utilização das coberturas viabiliza uma 
cicatrização acelerada, associada aos outros fatores, e diminui a 
exposição aos agentes externos.
 O tratamento das áreas infectadas ou criticamente colonizadas 
com uma cobertura antimicrobiana é primordial para a resolução do 
caso. 

 De acordo com o consenso mais recente(6), a classi�cação para a 
Epidermólise Bolhosa se dá em quatro categorias, de�nidas pelo nível de 
quebra na junção dérmica-epidérmica. Assim estão estrati�cadas: EB 
simples (EBS), EB juncional (EBJ), EB distró�ca (EBD) e Síndrome Kindler. 
 A característica desta patologia, comum a todos os tipos, é o 
aparecimento de bolhas na pele e mucosas, em consequência de atrito 
mínimo ou um trauma, que cursam, posteriormente, na formação de 
crostas ou de feridas pouco ou muito exsudativas.
 A respeito da gravidade, os indivíduos podem variar, a depender 
do tipo de EB, com bolhas apenas em mãos e pés, ainda que de forma 
sazonal, até a letalidade, incluindo doenças da laringe e retardo do 
crescimento; contraturas derivadas de cicatrizes esofágicas podem 
também necessitar de intervenções, constituindo maior impacto para 
qualidade de vida e podendo resultar em mortalidade. Na EBD, há uma 
tendência ao desenvolvimento de feridas crônicas, e, portanto, também 
maior probabilidade de aparecimento de carcinoma agressivo de células 
escamosas(7, 8). O diagnóstico é comumente feito a partir de análise de 
biópsia da pele. Ferramentas diagnósticas auxiliam na con�rmação e 
indicação do subtipo, como, por exemplo, o mapeamento gênico. A 
clínica apresentada pode ainda trazer respostas quanto ao tipo de EB, 
mas o diagnóstico de�nitivo precisa dar-se pela biópsia, especialmente 
nos recém-nascidos, para os quais, o correto diagnóstico direciona o 
tratamento e a prevenção de maiores complicações.
 Recentes estudos identi�caram proteínas especí�cas e 
anormalidades genéticas para a maioria dos subtipos das EBs, avanços 
que estão contribuindo na pesquisa molecular para o desenvolvimento 
de novas terapias(9).

2. A E pidermólise Bolhosa    
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 Está claro, no entanto, que estas abordagens estão nas fases 
iniciais de investigação, e há uma série de incertezas, até mesmo 
controvérsias, cercando-as.  O transplante de medula óssea, que tem sido 
relatado ser preliminarmente bem sucedido em alguns indivíduos, tem 
também resultado em considerável morbidade e até mortalidade. Ainda 
outros métodos, como as células-tronco, precisam de uma maior 
compreensão(10) .

 EB é uma doença bastante heterogênea e, portanto, com 
apresentação extremamente diversa. Em literaturas encontradas, são 
colocadas inúmeras apresentações de tipos. Aqui se optou por 
evidenciar o Consenso (6) , que traz a reunião destes achados.
 Quase todas as formas de EB Simples são herdade de forma 
autossômica dominante, embora alguns raros sejam recessivos. EBS é um 
distúrbio de proteínas de queratinas. São defeitos primários que se 
encontram na codi�cação para proteínas queratina 5 e queratina 14. Isso 
leva à fraqueza mecânica da pele, resultando na formação de bolhas pelo 
atrito ou fricção. Ambientes quentes e úmidos predispõem à formação 
de bolhas devido ao aumento de suor, exacerbando as forças de atrito, o 
que pode levar ao aparecimento sazonal.
 Existem variantes mais raras (incluem EB Simples com distro�a 
muscular e EB Simples com pigmentação da pele, com formação de 
máculas), mas os três principais tipos de EBS são:
 EB Simples (Weber-Cockayne): afeta principalmente as mãos e os 
pés. 
 EB Simples Generalizadas (Köbner): provoca bolhas mais 
generalizadas com início mais precoce, frequentemente presentes no 
nascimento. As bolhas persistem por toda a vida, porém tornando-se 
menos problemático, com as principais áreas atingidas: mãos, pés e 
locais de atritos das roupas. 

2.1 Tipos de Epidermólise Bolhosa    

6.2 Cicatrização Otimizada

 O processo cicatricial está comprometido por múltiplos fatores, 
tais como corpos estranhos, bactérias, de�ciência de fatores nutricionais, 
anóxia dos tecidos e envelhecimento.  Controlar e/ou eliminar todos 
esses fatores, faz-se mister para otimizar este processo.
Pacientes com EBJ Herlitz cicatrizam lentamente, provavelmente devido 
a de�ciência de laminina 5 (proteína envolvida intimamente na adesão e 
migração do queratinócitos)(24) .
  As áreas de feridas, muitas vezes extensas, caracterizam a perda 
da barreira do estrato córneo, e, portanto, facilitam a penetração 
microbiana. Ainda, o acúmulo de linfa e a umidade na superfície 
aumentam o crescimento bacteriano. Pacientes com EB dos subtipos 
severos podem apresentar anomalias imunológicas, que incluem a 
queda na produção de linfócitos e o pobre status nutricional diminui a 
resistência a infecções. 

aprimorados em relação às coberturas que causam menos trauma e 
produzem menos dor. 
Os resultados são os seguintes, baseados numa escala de 0 a 10, na qual 
10 é o valor máximo para menor trauma e menor dor.
 Curativos que causam menos traumas: a hidro�bra(9,8) e hidrogel 
(8,5). A gaze é a cobertura que mais causa trauma, segundo os estudos (1,1).
Curativos que produzem menos dor durante as trocas: os hidrogéis (9,5), 
hidro�bra (9,2) e hidrocoloide (6,5), não havendo outros produtos que 
causem menor dor.
 Desta forma, a escolha da cobertura deve estar pautada no 
melhor controle da dor, na dependência de como esta de apresenta na 
diversidade dos casos.
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6 Considerações e Destaque em EB
 Três pontos fundamentais a serem considerados como destaque 
no manejo do paciente com EB são o controle da dor, proporcionar a 
cicatrização otimizada e melhorar a qualidade de vida, como 
consequência de ambos. Desta forma, a condução dos casos precisam 
pautar-se nesses fatores, utilizando das melhores coberturas indicadas 
com vistas a propiciar a condução adequada e potencializar os 
resultados.

6.1 Controle da Dor
 Hoje, há uma consciência crescente da implicação da dor em 
diversos tipos de feridas. Nos últimos dez anos, tem-se acreditado que a 
cura das feridas era o principal alvo. Devido à existência de um consenso 
generalizado sobre o tratamento inadequado de pacientes com feridas, 
resultando em uma cicatrização mais lenta e cuidados mais prolongados, 
a cicatrização é que foi considerada como o resultado de um tratamento 
bem sucedido. Porém, tudo isso em detrimento de outros fatores como a 
dor do paciente e aspectos da melhoria da sua qualidade de vida.
 O foco do documento de posicionamento sobre a dor (resultado 
de um esforço constante da Wound Management Association Europeia - 
EWMA, com o apoio de grupos nacionais, como o Grupo Nacional de 
Conselhos Estudo sobre úlceras de pressão e feridas crônicas - GNEAUPP)   
, é versar e expor as melhores práticas sobre os conceitos da dor 
experimentada durante a mudança dos curativos, o que é 
particularmente relevante no cuidado de pacientes com feridas crônicas 
e em EB, doença na qual a dor pode ser experimentada de forma intensa 
diariamente ou estar associada, principalmente, com as trocas de 
curativos. Portanto, o consenso sobre a dor chegou a resultados 

 EB Simples Dowling Meara: a mais grave das EBS. Os efeitos 
podem ser muito graves no período neonatal e existe um risco 
signi�cativo de morte nesta faixa etária decorrentes da sepse e bolhas de 
laringe. As bolhas geralmente ocorrem em aglomerados e, muitas vezes, 
abaixo e ao redor unhas e na boca. Tende a reduzir a formação de bolhas 
no �nal da infância e os indivíduos desenvolvem hiperqueratose nas 
palmas das mãos e plantas dos pés. 
 EB Juncional é um grupo de perturbações autossômicas 
recessivamente herdadas, que são caracterizadas por formação de 
bolhas induzidas mecanicamente ao nível da lâmina lúcida. Todas as 
formas de EBJ surgem de mutações nos genes que codi�cam os 
componentes estruturais de ancoragem dos �lamentos.
 Herlitz EBJ: subtipo mais grave. Para a grande maioria, este tipo de 
EB carrega um prognóstico muito sombrio; a maioria não sobrevive além 
dos dois primeiros anos de vida(11). A morte resulta de uma combinação 
do desconforto respiratório, feridas crônicas e sepse. Apesar da 
gravidade da doença sistêmica, o cuidado correto pode ajudar a reduzir 
a gravidade das lesões. 
 Não Herlitz EBJ: este tipo de EB carrega um melhor prognóstico 
que Herlitz; a maioria dos pacientes que sobrevivem chegam à idade 
adulta, porém existe um risco maior (até 25%) de desenvolver um 
carcinoma de células escamosas após a idade de 25 anos(12). Feridas 
crônicas podem continuar a ser um problema ao longo da vida e as áreas 
de ferimento anterior podem �car atro�adas. Distro�a ungueal, cicatrizes 
e alopecia são comuns em pacientes mais velhos. Defeitos no esmalte 
dental neste subtipo de EB também são muito característicos e um sinal 
de diagnóstico considerável. 
 EBJ com atresia pilórica: tem frequentemente um mau 
prognóstico apesar de correção cirúrgica da atresia. 
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 A morbidade signi�cativa de envolvimento do trato urogenital 
também é frequentemente vista em pessoas com este tipo de EB. 
 EB Distró�ca pode ser herdada de forma dominante ou recessiva, 
com a apresentação mais grave, em geral, sendo a recessiva. A extensão 
da fragilidade da pele é extremamente variada, dependendo se a 
mutação responsável predispõe a doença suave ou severa e se o 
indivíduo afetado tem completamente ausente ou reduzido o colágeno 
VII. Nas formas graves há muitas complicações, que podem ter um 
impacto sobre a capacidade do indivíduo para a cura, incluindo: 
desnutrição, anemia, prurido recalcitrante, dor,   ecção e colonização   
crítica(13) .  
 EBD Dominante: o aparecimento de bolhas pode ser localizado 
em áreas particularmente sujeitas a traumas, tais como as mãos, pés, 
joelhos e cotovelos, ou pode ser mais generalizado. Mucosas, 
particularmente da boca e da margem anal, podem ser afetadas, e a 
di�culdades com a alimentação e constipação aparecem.
 EBD Recessiva – Generalizada Outro (REBD-O): os afetados são 
capazes de expressar algum tipo colágeno VII, com qualidade. A 
apresentação clínica pode variar com uma tendência para a formação de 
bolhas generalizada e consequente ferimento. Anemia é comum e 
pseudosindactilia completa não é vista.
 EBD Recessiva Grave Generalizada (REBD-G): nesta forma de EB a 
pele é extremamente frágil, muitas vezes com extensa formação de 
bolhas. Frequentemente desenvolvem feridas, e quando existem 
cicatrizes, são atró�cas, levando a contraturas. A pseudosindactilia está 
presente e pode demandar cirurgias repetidas. Dor severa, prurido e 
comprometimento nutricional estão presentes também(14, 15) .
 EBD pruriginosa (EBD-PR): além da fragilidade cutânea, 
apresentam prurido intenso, o que é extremamente difícil de gerir. 

Indicação:
Áreas com umidade propensas a desenvolver �ictenas
Rompimento da epiderme com pouca exsudação

5.3 Pó Stomahesive

Aplicar o PÓ nas regiões 
que necessitam de 

controle de umidade, 
como virilhas e axilas, 

por exemplo.

Reaplicar quando 
necessário, mais de uma 

vez ao dia.
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Indicação:
Feridas com moderada a intensa exsudação
Feridas crônicas com presença de bio�lme

5.5 Aquacel® Extra™ / Aquacel® Ag Extra™/
Aquacel® Ag+ Extra™ 

2.2 Manifestações Clínicas

 EBD Recessiva Inversa (REBD-I): este tipo de EDB pode ser 
recessivo, ou menos comumente, dominante.  
 A maioria das feridas desenvolvem-se em regiões de �exão, tais 
como pescoço, virilha e axilas. Nas mãos, não progridem para 
deformidade. Estenose de esôfago é problemático neste grupo, e pode 
ser particularmente grave.
  A Síndrome de Kindler é uma doença autossômica recessiva 
causada por mutações no Gene FERMT1. É raro, difícil de diagnosticar e é 
frequentemente confundida com outros subtipos de EB. Essas mutações 
resultam em formação de bolhas, atro�a epidérmica e atraso na 
cicatrização(16) . As bolhas diminuem na infância, mas as cicatrizem dão à 
pele uma característica manchada, pigmentada. Outras características 
clínicas incluem periodontite, estenose esofágica, má absorção e diarreia 
no início da vida. Há também um risco aumentado de carcinoma de 
células escamosas em fases mais tardes da vida(17) . Ao contrário de todos 
os outros tipos de EB, o nível de corte é variável, com formação de bolhas 
em diversos locais da adesão epiderme-derme, o que faz caracterizar-se 
por uma síndrome. 

 Caracterizada pelo aparecimento de bolhas e posterior formação 
de feridas secas ou exsudativas, a EB cursa também com outras 
manifestações, tais como milia  (pequenas  pápulas  �rmes  e  brancas,  
císticas, consequente a um distúrbio de queratinização durante a 
resolução das lesões mais profundas), e distro�a  ou ausência  ungueal. 
Adicionalmente, alguns achados podem estar presentes, como 
exuberante tecido de granulação periori�cial, em região axilar, em nuca, 
em região lombossacral,  periungueal,  ou  nas  pontas  dos dedos; 
ceratodermia  localizada  ou  con�uente em palmas e hipo ou 
hiperhidrose(18, 19) .

Limpar a ferida com soro �siológico 0,9%

A limpeza pode ser feita após o banho ou 
sem a necessidade do mesmo.

Secar suavemente apenas ao redor da 
ferida, com gaze ou toalha limpa.

Aplicar nas feridas exsudativas com 1 cm 
para além da borda.

O curativo secundário pode ser uma gaze, 
compressa e ataduras

Realizar a troca do secundário diariamente 
ou quando necessário. Realizar a troca do 

produto a cada 03 dias ou aguardar o 
curativo se desprender. 

Não molhar até a troca.
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 Outros achados menos frequentes e inespecí�cos incluem: 
diminuição ou ausência de cabelos, lesões albopapulóides (pápulas 
acasatanhadas ou hipopigmentadas, recorrentes na parte inferior do 
tronco), hipo ou hiperhidrose(18, 19) . 
 A anemia severa de causa multifatorial pode aparecer em adultos 
e crianças, principalmente os que possuem a forma generalizada de 
EBDR e EBJ, e pode ser parcialmente melhorada com transfusões 
sanguíneas e suplementação com ferro.
 Em relação à alopecia, a Síndrome de Kindler, não se associa com 
essa manifestação, e a forma recessiva de EBS também não possuem 
alopecia especí�ca. A completa ausência de cabelos, cílios e 
sobrancelhas é um achado distinto que ocorre na EB acantolítica letal. 
Ainda, ocorre alopecia gradual em áreas de trauma por fricção e 
formação de bolhas em pacientes com EBD(20) .
 Os olhos podem ser acometidos por erosões ou bolhas de forma 
recorrente, ocorrendo com maior frequência em pacientes com EBJ e 
EBDR. Pode acontecer na infância, ocasionando cicatrizes e progressiva 
perda visual, se não tratados(19) . Uma avaliação oftalmológica e a 
instituição do tratamento preventivo faz com que complicações sejam 
evitadas, diminuindo o impacto negativo na qualidade de vida.
 Tecidos da mucosa oral podem ser afetados nas formas de EBDR e 
EBJ.  Hipoplasia do esmalte, permitindo excesso de cáries e perda 
dentária é uma característica patognomônica de todos os tipos de EBJ, 
enquanto microstomia (redução da dimensão do orifício bucal) e 
anquiloglossia (fusão da língua com o pavimento da boca) são 
características da EBDR. A intervenção dentária agressiva pode aumentar 
a funcionalidade e contribuir para o aumento da captação de 
nutrientes(21). 
  
 

Indicação:
Rompimento da epiderme com exsudação
Rompimento da epiderme com exsudação e colonização crítica ou 
infecção
Proteção cutânea

5.4 Aquacel® Foam e Aquacel® Foam Ag

Limpar a ferida com soro �siológico 0,9%
A limpeza pode ser feita após o banho ou 

sem a necessidade do mesmo.

Secar suavemente apenas ao redor da 
ferida, com gaze ou toalha limpa.

Aplicar nas feridas exsudativas ou para 
proteção cutânea.

A manutenção do curativo no local pode 
ser feita por ataduras ou rede tubular 

elástica.

Realizar a troca diária ou  a cada 03 dias, 
podendo ser mantido por até 07 dias. Não 

molhar até a troca.
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Indicação:
Rompimento da epiderme com exsudação baixa a moderada
Rompimento da epiderme com exsudação e colonização crítica ou 
infecção
Impermeabilização da ferida sem necessidade de curativo secundário
Contato suave pelo silicone e remoção sem trauma
Proteção cutânea

5.3 Aquacel® Foam e Aquacel® Ag Foam Adesivo de 
Silicone

 Para o trato gastrintestinal, a complicação mais severa é a 
estenose de esôfago que pode comprometer a ingestão de nutrientes.  
Má absorção de moderada a severa pode ocorrer devido ao 
desnudamento do intestino delgado, o que pode contribuir para 
profundo dé�cit de crescimento(22) .
  Para o trato geniturinário, a formação de vesículas recorrentes ao 
longo da uretra, na junção uretrovesical e nos ureteres que pode 
culminar em hidronefrose. Pode haver falência renal crônica, resultante 
da hidronefrose, glomerulonefrite estreptocócica, doença do  IgA 
mesangeal ou amiloidose. Ocorre com mais frequência em pacientes 
com EBDR, levando à morte aproximadamente 12% dos pacientes(19) .
 O acometimento músculo-esquelético mais importante é o 
progressivo aparecimento e contratura das mãos e dos pés (“mitten 
deformities”). Pode se desenvolver logo no primeiro ano de vida, e é vista 
primariamente no subtipo  HallopeauSiemenes de EBD de herança 
recessiva. A intervenção cirúrgica pode melhorar a função da mão, no 
entanto, são necessários procedimentos repetidos para manter a 
funcionalidade. 
 O atraso na puberdade é comum em pacientes acometidos pelas 
formas severas de EB, afetando a autoestima das crianças 
negativamente, e pode estar associada a osteopenia e osteoporose. 

Limpar a ferida com soro �siológico 0,9%
A limpeza pode ser feita após o banho ou 

sem a necessidade do mesmo.

Secar suavemente apenas ao redor da 
ferida, com gaze ou toalha limpa.

AAplicar nas feridas exsudativas. Observar 
o tamanho da ferida para que esteja dentro 

da ilha.

Realizar a troca do Aquacel® Foam Adesivo 
a cada 03 ou 04 dias, podendo ser mantido 

por até 07 dias. Curativo impermeável a 
água, micro-organismos e sujidades.
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3 Características das Lesões
 A pele é constituída por várias camadas que fornecem proteção 
contra lesões externas e desidratação. A camada externa (epiderme) é 
entre 0,1 e 0,2 milímetros de espessura, exceto para as áreas expostas ao 
desgaste, como as palmas das mãos e nas solas dos pés, onde o estrato 
córneo (camada ou chifres) da epiderme é comparativamente maior de 
espessura. A epiderme consiste de células, os queratinócitos, as quais são 
formadas no estrato basal (a camada de células basais) e são convertidos 
em mortas lentamente, com chifres, células que estão, �nalmente, 
expelidas da superfície da pele. Os queratinócitos são geralmente 
�rmemente ligados uns aos outros e à membrana basal subjacente, que 
separa a epiderme da derme. As peças de �xação entre estas estruturas 
são feitas de �os microscópicas constituídas por proteínas diferentes e 
que formam uma estrutura tipo cadeia. Se um elo dessa cadeia é 
rompida, a estrutura da pele pode tornar-se frágil, levando 
eventualmente a uma bolha.   
 Em EB, como estão apresentados nos tipos, a depender da 
proteína que se tem insu�ciência ou ausência, há o desprendimento das 
camadas, resultando na formação de bolhas e feridas.
 As feridas em EB são muito diversas, na dependência do tipo da 
doença e também na dependência do tratamento que se conduz. 
Evidentemente que as feridas que tem tendência a croni�car são mais 
difíceis de tratar quando atingem esse estágio e demandam cuidados 
intensi�cados no que diz respeito ao controle dos fatores que impedem 
o processo cicatricial, sejam eles internos (excluindo-se a causa, 
obviamente), ou externos, como corpos estranhos, micro-organismos e 
sujidades.
 

Indicação:
Proteção de pele frágil
Tratamento de feridas com pouca ou nenhuma exsudação

5.2 Foam Lite™

Limpar a ferida com soro �siológico 0,9%

A limpeza pode ser feita após o banho ou 
sem a necessidade do mesmo.

Secar suavemente apenas ao redor da 
ferida, com gaze ou toalha limpa.

Aplicar em feridas pouco exsudativas para 
tratamento.

Aplicar na pele frágil para proteção.

Realizar a troca diariamente ou a cada 03 
dias, podendo ser mantido por até 07 dias. 

Curativo impermeável a água, 
micro-organismos e sujidades.



22 15

 Nos quadros abaixo, estão as orientações de como proceder no 
uso de cada produto, em cada etapa do curativo, seja para o cuidador, 
seja para o pro�ssional. Contemplam os produtos recomendados pelo 
Consenso nas diversas situações em EB, e também produtos com a 
mesma tecnologia, bem como combinações entre eles.

5 Utlização das coberturas - Passo a Passo

Indicação:
Flictenas drenados com presença da epiderme desvitalizada
Feridas secas
Crostas e hiperqueratose

5.1 Duoderm Gel

 As “feridas secas” são diversas e podem compor desde 
rompimento da epiderme com pouca exsudação, até a permanência, 
após a drenagem do líquido, do tecido desvitalizado da �ictena, com 
formação de tecido em “crostas”. Em EB, as bolhas devem ser lancetadas 
e drenadas, com vistas a evitar o aumento das mesmas pela pressão do 
�uido. Devem ser lancetadas com uma agulha com comprimento 
necessário para se conseguir transpassar a bolha, permitindo uma 
abertura para drenagem, como demonstra a Figura 01. Transpassar a 
bolha com o bisel da agulha voltado para cima.
        

 Os casos podem compor também feridas de média exsudação 
após rompimento da epiderme e feridas muito exsudativas, mais 
extensas e, portanto, com tendência a croni�car.
 Ainda, se tratadas de forma inadequada, podem ter aumento de 
tecido desvitalizado em seu leito ou podem infectar, justi�cando o 
manejo desta situação.

        

SENTIDO DA
DRENAGEM

Figura 01: Como lancetar e drenar os �ictenas.

Limpar a ferida com soro �siológico 0,9%

A limpeza pode ser feita após o banho ou 
sem a necessidade do mesmo.

Secar suavemente apenas ao redor da 
ferida, com gaze ou toalha limpa.

Aplicar o hidrogel nas feridas secas. 
Reaplicar quando necessário, mais de uma 

vez ao dia.
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 Feridas profundas são mais raras, mas podem se apresentar nos 
pacientes mais graves e com feridas crônicas que não cicatrizam há anos.
 Feridas entre os dedos de mãos e pés tendem a cicatrizar e 
diminuir o espaço entre eles. Na presença das mesmas, fazer curativos 
isolados (em cada dedo) para evitar aderência.

 Na avaliação das feridas, é importante considerarmos o nível de 
exsudação, o tipo de tecido e a presença ou não de infecção. O processo 
cicatricial se dará mais rapidamente ou não na dependência do tipo de 
EB e no controle dos fatores que interferem.

 O Quadro 01 dá direcionamentos acerca da avaliação e condução 
dos casos.

3.1 Avaliação das Feridas

Quadro 1: Avaliação da ferida de acordo com a exsudação e tipo de tecido. 

EXSUDAÇÃO OBJETIVO CONSIDERAR SATURAÇÃO E TROCAS
INTENSO

MODERADO

POUCO

SECA

COLONIZADAS
CRITICAMENTE OU

INFECTADAS

Necessidade de controle 
rigoroso da exsudação, sem 

excesso de umidade.

Veri�car saturação. Trocar com 03 ou 04 
dias. Pode ser mantida a

cobertura por até 07 dias.

Em até 07, 14 ou 21 dias, conforme 
cobertura utilizada. Conforme avaliação e 

preferência do cuidador, trocar
a cada 03 ou 04 dias.

Em até 07, 14 ou 21 dias, conforme 
cobertura utilizada.

Reaplicar hidrogel, se necessário, mais de 
uma vez ao dia, para manutenção da 

película hidratante.

Veri�car saturação e trocar quando 
necessário. Manter pelo menos

por 24 horas.

Necessidade de cobertura 
oclusiva.

Necessidade de combinação 
de hidrogel com hidro�bra 
para oclusão das feridas.

Necessidade de desbrida-
mento em �ictenas após 
drenagem e com tecido 

desvitalizado.
Não utilização de antibióticos 

tópicos. Usar cobertura 
antimicrobiana (com prata) e 

veri�car resolução da colonização 
crítica ou infecção.

Absorver e manter meio 
úmido ideal. 

Absorver e manter meio 
úmido ideal. 

Manter meio úmido e/ou 
hidratar ligeiramente.

Hidratar

Manter meio úmido ideal e 
combater micro-organismos.

Tabela 06: Indicações para EB Simples, Juncional e Distró�ca.

Fonte: Tabela adaptada do Denyer J. Wound management for children with
epidermolysis bullosa. Dermatol Clin 2010; 28:257-264.

Tipo de Cobertura Apresentação Mecanismos de ação/
Justi�cativa para o uso

Silicone Aquacel Foam Adesivo Contato suave na pele

Espuma Aquacel Foam Adesivo
Aquacel Foam

Proteção da região
lesionada associada à
absorção do exsudato
Contato suave

Hidrogel Duoderm Gel Prevenção de lesões
Desbridamento autolítico
em feridas com tecido
desvitalizado

Hidrocoloide Duoderm Extra-Thin Prevenção de lesões
proteção e favorecimento
da reepitelização

Hidro�bra Aquacel Absorção e retenção do
exsudato e da carga
microbiana
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 As recomendações internacionais para tratamento das feridas em 
EB Simples, Juncional e Distró�ca estão na Tabela 06.

Fonte: Tabela adaptada do Denyer J. Wound management for children with
epidermolysis bullosa. Dermatol Clin 2010; 28:257-264.

Tabela 05: Indicação para feridas infectadas ou colonizadas criticamente.

Tipo de Cobertura Apresentação Mecanismos de ação/
Justi�cativa para o uso

Hidro�bra com
prata iônica

Aquacel Ag Absorção e retencão
do exsudato, propiciando
resolução da carga 
microbiana

Hidro�bra com
prata iônica
mais espuma

Aquacel Foam Ag Proteção da região
lesionada associada
à absorção e retenção
do exsudato, propiciando
resolução da carga
microbiana

Hidro�bra com
prata iônica mais
espuma e silicone

Aquacel Foam Ag
adesivo

Contato suave
Proteção da região 
lesionada associada
à absorção e retenção
do exsudato, propiciando
resolução da carga
microbiana

21 Fonte: Tabela adaptada do Denyer J. Wound management for children with
epidermolysis bullosa. Dermatol Clin 2010; 28:257-264.

Tabela 01: Indicações para tratamento de neonatos.

 Ao pensar no processo cicatricial e no seu favorecimento, 
evidentemente que muitos fatores precisam ser considerados, fatores 
estes que interferem de forma signi�cativa na reepitelização dos tecidos 
em EB. 
 O tratamento das feridas precisa contemplar, então, todos esses 
fatores envolvidos. Neste protocolo, visamos expor o tratamento para as 
lesões de acordo com as recomendações do Consenso em EB(6). O 
Consenso traz recomendações de acordo com o tipo de EB ou situação 
exposta ao indivíduo portador. 
 A Tabela 01 traz as indicações para o manejo das feridas dos 
neonatos.

4 Proposta de Tratamento

Tipo de Cobertura Apresentação Mecanismos de ação/
Justi�cativa para o uso

Silicone Aquacel Foam Contato suave na pele

Hidrocoloide Prevenção de lesões
Proteção e favorecimento
da reepitelização

Hidrogel Duoderm Gel

Duoderm Extra-Thin

Hidro�bra Absorção e retenção do
exsudato e da carga
microbiana

Aquacel

Prevenção de lesões
Desbridamento autolítico
em feridas com tecido
desvitalizado

Espuma Aquacel Foam Adesivo
Aquacel Foam

Proteção da região
lesionada associada à
absorção do exsudato
Contato suave
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Tabela 02: Indicação para �xação de punções, cânulas e monitorização em EB.

 A Tabela 03 traz soluções para a dermatite em área periestomal, 
associada à formação de �ictenas pelo atrito. A depender da exsudação 
desta região, selecionar cobertura adequada.

 Não só em neonatos, mas em todos os portadores de EB, a �xação 
de cânulas, cateteres, punções e a monitorização precisa se fazer 
minuciosa no cuidado com os adesivos. A Tabela 02 traz a indicação para 
essa situação.

Fonte: Tabela adaptada do Denyer J. Wound management for children with
epidermolysis bullosa. Dermatol Clin 2010; 28:257-264.

Tipo de Cobertura Apresentação Mecanismos de ação/
Justi�cativa para o uso

Hidrocoloide Duoderm Extra-Thin Proteção Cutânea

Tabela 03: Indicações para área periestomal de gastrostomia e traqueostomia.

Fonte: Tabela adaptada do Denyer J. Wound management for children with
epidermolysis bullosa. Dermatol Clin 2010; 28:257-264.

Tipo de Cobertura Apresentação Mecanismos de ação/
Justi�cativa para o uso

Hidrocoloide em pó Sthomahesive pó Absorção da umidade
e neutralização

Espuma Aquacel Foam Absorção da umidade
e proteção da pele

 Assim como a retirada do tecido desvitalizado, resolver a 
colonização crítica ou a infecção nas feridas, com evidência, previne 
complicações, principalmente a evolução para a sepse e propicia 
evolução mais acelerada da reepitelização.

 Feridas com tecido desvitalizado precisam de desbridamento o 
mais rápido possível para liberação do leito para progredir na 
reepitelização. Abaixo, na Tabela 04, as indicações.

Tabela 04: Indicações para desbridamento autolítico em feridas
com tecido desvitalizado.

Fonte: Tabela adaptada do Denyer J. Wound management for children with
epidermolysis bullosa. Dermatol Clin 2010; 28:257-264.

Tipo de Cobertura Apresentação Mecanismos de ação/
Justi�cativa para o uso

Hidrocoloide em pó Sthomahesive pó Absorção da umidade
e neutralização

Hidro�bra Aquacel Absorção e retenção do
exsudato e da carga 
microbiana, propiciando
desbridamento autolítico

Hidrocoloide Duoderm Extra-Thin Absorção de pouco
exsudato, manutenção do
meio úmido e desbridamento
autolítico.

Carvão ativado Carbo�ex Absorção do exsudato, 
desbridamento autolítico
e controle da dor.

Hidrogel Duoderm Gel Desbridamento autolítico
em feridas pouco 
exsudativas ou secas


