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5.2 Epidermólise Distrófica (EBD)



 •  Oferece brinquedos macios, que tenham balanços 
e movimentos para estimular os exercícios motores.

 •  Encoraje a criança, na idade certa, a fazer suas 
próprias coisas. Converse abertamente com ela sobre sua 
saúde.

 •  Mantenha a pele sempre hidratada, evitando o 
ressecamento e lesões. Use creme hidratrante e 
sabonetes sem perfume ou corantes, evitando,    assim, 
possíveis alergias. O profissional de saúde poderá indicar.
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11 Recomenda ções Gerais
 •  Devem-se evitar traumas na pele durante 
atividades de lazer, tomando cuidados nos banhos, uso de 
roupas e calçados com acessórios.

 •  Durante o cuidado com a criança, não se deve usar 
relógios, pulseiras, anéis ou qualquer acessório que possa 
causar atritos na pele.

 •  Infecções nas lesões devem ser tratadas pelo 
pediatra ou dermatologista, ou ainda, pelo enfermeiro 
especialista ou capacitado, com curativos específicos para 
controle da infecção e uma dieta rica em proteínas e 
vitaminas.

 •  A fisioterapia é muito importante para o reforço 
das articulações, principalmente quando essas áreas 
apresentam cicatrizes, prevenindo contra contraturas.

 • Evite deixar a criança muito tempo sentada, 
deitada ou na mesma posição. A criança deve se 
movimentar.

 •  Se a criança estiver na idade de engatinhar, faça 
uma proteção para os joelhos e cotovelos, evitando assim, 
lesões na pele. Os curativos de espuma e silicone são 
indicados.
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APRESENTAÇÃO

 A Epidermólise Bolhosa é um desafio para a vida, em 
função não só da gravidade da doença, mas 
principalmente pela presença de complicações 
secundárias como: formação de bolhas, lesões na pele, 
deformidades nas articulações, problemas nutricionais, 
musculoesqueléticos, odontológicos, no trato 
gastrintestinal, geniturinário, dentre outras. As 
informações e explicações sobre a doença e os problemas 
a ela associados, são uma responsabilidade social e uma 
atitude de respeito para com a família e/ou cuidador.

 Viver com EB é também ter uma vida com seus altos 
e baixos, sucessos e fracassos, sonhos e esperanças, como 
todas as pessoas, porém será sempre um grande desafio o 
ajuste inicial em relação aos cuidados.

 O desenvolvimento deste guia surgiu da 
necessidade de orientar familiares/cuidadores de criaças 
e adultos com Epidermólise Bolhosa, pois percebem-se 
dificuldades e dúvidas por partes destes a respeito do que 
é a doença, como também insegurança no cuidado 
domiciliar. Por isso, este guia pode apoiar os envolvidos e 
facilitar o cuidado.
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10.3 Aconselhamento Genético
 Para a pessoa com Epidermólise Bolhosa ou que 
tenha parentes próximos ou distantes também 
acometidos pela doença, é muito importante procurar o 
médico especialista em Genética Humana sempre quando 
existir o desejo de engravidar. Assim, ficará claro se existe 
o risco de se ter  uma criança com Epidermólise Bolhosa.
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10 Medidas Educacionais e Preventivas

10.1 Vacinação
 As vacinas são extremamente importantes para as 
crianças com Epidermólise Bolhosa. Devido ao 
rompimento da barreira da pele e mucosas, os micróbios 
podem facilmente penetrar no corpo através das lesões. O 
médico irá orientar quais vacinas são permitidas ou 
proibidas.

10.2 Educação Escolar
 Quando possível, as crianças com Epidermólise 
Bolhosa devem frequentar a escola normal. A sua 
inteligência não é afetada pela doença. Os professores e 
os colegas devem ser informados que a doença não é 
contagiosa para que não haja discriminação, facilitando o 
convívio com outras crianças.
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 A EB é uma doença genética rara, ou seja, a criança 
já nasce com ela, caracterizada pelo aparecimento de 
bolhas e lesões na pele, assim como nas muscosas da 
cavidade oral (dentro da boca), dentro do nariz, do canal 
da urina, nos olhos, dentre outras. Essas lesões ocorrem 
ao mínimo contato, fricção ou espontaneamente.

 Sendo uma doença genética e não contagiosa, é 
transmitida dos pais para os filhos, não existe o risco de 
contrair a doença de outras pessoas. No entanto, em 
muitos casos, os pais são apenas portadores do gene da 
doença e não têm a doença manifestada, assim, eles não 
têm a informação de que a criança poderá ser afetada.

 Essa descoberta se dá no 
nascimento, quando bolhas ou 
ausência de pele em algumas áreas 
são encontradas no bebê.

1. O que é a Epidermólise Bolhosa (EB)
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 A pele humana é formada por duas camadas: a 
epiderme, camada externa, que representa um fator de 
proteção do corpo; e a derme, camada interna composta 
por vários tipos de tecidos que cumprem diferentes 
funções. 
 Em pessoas saudáveis, existem entre essas duas 
camadas - epiderme e derme - substâncias que são fibras 
ou filamentos de ancoragem/sustentação, responsáveis 
pela união dessas camadas, impedindo-as de se separar.

2. Conhecendo as estruturas da pele
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9.7 Saúde Bucal

 A criança com EB pode desenvolver as mesmas 
bolhas da pele na região interna da boca, provocando 
inflamação nas gengivas e a presença de cáries dentárias.

 •  A criança deve frequentar um dentista 
especializado logo que os primeiros dentes aparecerem.

 •  Estimular a criança desde cedo a realizar uma boa 
higiene bucal diariamente.

 •  Evitar o consumo de balas.

 •  Utilizar escovas  com cerdas bastante macias, 
evitando lesões na gengiva.

 • Procurar o 
dentista para indicação 
de antisséptico bucal 
que não cause ardência 
como também o creme 
dental ideal.
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na cicatrização das feridas, diminuição no risco de 
infecções e, principalmente, no crescimento e 
desenvolvimento quando crianças.
 • Quando chegar a idade ideal, introduzir novos 
alimentos com sabores e texturas diferentes.
 •  Na presença de bolhas na boca, oferecer os 
alimentos na consistência pastosa ou liquidificados.
 • Oferecer água e/ou chá sempre na temperatura 
morna a fria nos intervalos das refeições.
 •  Utilizar leite integral, suco natural de frutas, caldo 
de legumes e carne para diluir as preparações, desta forma 
será agregado valor nutricional no alimento.
 •  Não oferecer alimentos (duros, crocantes e 
torradas) que possam machucar a boca da criança.
 •  Evitar frutas cítricas (laranja, tangerina, limão, 
maracujá, abacaxi, morango) na presença de lesões na 
boca.
 •  Não oferecer comidas quentes, salgadas e 
picantes.
 •  Oferecer comidas em pratos decorados e 
coloridos, despertando o interesse da criança pelas 
refeições.

adequado de preferência com maior quantidade de calorias
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 A origem da EB deriva de uma série de modificações 
genéticas que causam uma alteração nas proteínas 
envolvidas na união das camadas da pele (epiderme e a 
derme).
Estas alterações resultam na fragilidade da pele, levando a 
formação de bolhas que, posteriormente, se transformam 
em úlceras de pele.
 Em pessoas com EB, qualquer ação que provoque 
fricção na pele separa essas duas camadas, causando 
bolhas e lesões cutâneas dolorosas. As bolhas podem 
estar presentes em certas áreas do corpo desde o 
nascimento, ou podem aparecer logo depois em regiões 
que sofreram alguma fricção, pressão ou trauma, ainda 
que leve.

3. Como se origina a Epidermólise Bolhosa
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 Para saber qual tipo de EB que a pessoa tem, é 
preciso realizar um exame chamado Biópsia de pele, onde 
o médico examina e analisa um pequeno pedaço de pele 
que é retirado usando anestesia local. Este diagnóstico 
também leva em conta os sintomas apresentado pela 
pessoa, especialmente a localização e a aparência das 
bolhas, assim como o histórico clínico do paciente e de sua 
família.

4. Diagnósticos
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9.6 Alimentação

 •  Usar sempre sapatos folgados, macios, sem 
costuras, sem zíperes e sem cadarços, como: pantufas, 
chinelos de pano, tênis macios e com uma numeração 
maior.
 •  Móveis feitos de plástico ou couro podem 
provocar atrito na pele ao sentar, gerando bolhas e feridas.

 Em algumas pessoas com EB, bolhas podem 
aparecer na boca e no esôfago, o que torna difícil mastigar 
e engolir. Com o tempo, isso pode levar a problemas 
nutricionais. 
 As pessoas com EB necessitam de um suporte 
nutricional adequado, de preferência com maior 
quantidade de calorias, proteínas e vitaminas para auxiliar
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 •  As roupinhas devem ser folgadas, sem punhos 
elásticos nos pés e nos braços, sem zíperes e sem botões, 
porque eles podem comprimir a pele causando bolhas e 
lesões.

 •  Se preferir, usar roupas pelo avesso, evitando o 
contato das costuras com a pele.

 •  Se possível, lavar as roupas sempre com sabão 
neutro ou sabão comum com amaciante. Se observar 
sinais de alergia, procurar um médico.

 •  Na utilização de fraldas descartáveis, assegurar-se 
de que a fralda tem um tamanho adequado, de forma que 
diminua o atrito e não aperte a cintura e a zona das virilhas. 
Quando necessário, colocar uma compressa macia nessas 
extremidades para proteger a pele.

 •  Pode-se usar fraldas de algodão macias e finas 
(para não reter umidade), devendo trocar assim que 
estiverem molhadas.

 •  Ao colocar a fralda por baixo da criança, nunca a  
levante pelas pernas, coloque as suas mãos por baixo das 
nádegas, dessa forma você estará evitando pressão e 
atrito na pele.
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A EB é classificada de acordo com a gravidade do caso 
clínico e o nível da pele em que se localizam as bolhas. São 
classificados em:
5.1 Epidermólise Bolhosa Simples (EBS)
É a forma menos grave; sua principal característica é a 
formação de bolhas que cicatrizam sem deixar marcas. As 
áreas mais vulneráveis são mãos, pés, joelhos e cotovelos, 
por causa da maior exposição aos traumas e atritos.
5.2 Epidermólise Bolhosa Distrófica (EBD)
É uma forma grave, há formação de bolhas por todo o 
corpo, incluindo as cavidades: oral (com 
comprometimento dentário), nasal, tubo digestivo, região 
anal e uretral, como também deformidades em mãos e pés 
além do comprometimento nutricional.
5.3 Epidermólise Bolhosa Juncional (EBJ)
É também uma forma grave de doença, caracterizada por 
formação de bolhas generalizadas; aparecem erosões ao 
redor dos lábios, narinas e olhos. Ocorre envolvimento 
multissistêmico das mucosas, assim como perda dos 
cabelos e alterações nutricionais.
5.4 Síndrome de Kindler
A síndrome de Kindler também é rara. A fragilidade 
cutânea dos primeiros anos de vida gradualmente 
substituídas por cicatrizes e fotossesíbilidade. Existem 
também outras complicações além daquelas relacionadas 
à pele.

5. Tipos de Epidermólise Bolhosa
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 As manifestações clínicas da epidermólise bolhosa 
variam de acordo com o tipo e a gravidade da doença, 
podendo ser suaves bolhas nas mãos, pés, cotovelos e 
joelhos que curam sem cicatriz, até formas mais severas, 
que podem envolver órgãos como olhos, mucosa oral, 
dentes, ouvido, nariz, garganta, dentre outros e também 
problemas nutricionais, como anemia. Ainda, podem 
ocorrer lesões infectadas na pele.

6. Como se apresenta a Epidermólise Bolhosa
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9.5 Vestuário (Roupas)  

 •  Nas lesões não infectadas e/ou dermatite em 
regiões do pescoço, axilas, virilha, usar o pó de 
hidrocoloide para diminuir a umidade ou hidrogel para 
remover crostas.
 •  Em casos de lesões entre os dedos das mãos e 
pés, faça um curativo que mantenha os dedos separados 
uns dos outros para evitar que “grudem”.
 •  Proteger e enfaixar cada dedo da mão e/ou do pé  
para prevenir o desenvolvimento de atrofias (dificuldade 
para movimentar) e aderência.
 • Trocar os curativos conforme orientações do 
profissional de saúde e preferencialmente no banho.

 A criança portadora de EB tem a pele muito 
sensível e com facilidade de desenvolver feridas. O 
uso de roupas adequadas é fundamental para o 
conforto e prevenção de bolhas e lesões. 
Utilizar sempre roupas de 
algodão macias (sem 
etiqueta, costuras ásperas - 
como fio de nylon - ou 
elásticas e apertadas). Não 
corte as etiquetas e sim  
desfaça as costuras para 
retirá-las.
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EB tem a pele muito
desenvolver feridas. O
fundamental para o
as e lesões.
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 •  Realizar primeiro o curativo nas costas e nádegas, 
para que a criança possa estar apoiada confortavelmente 
e, em seguida, realize os outros curativos.
 
 •  Na presença de bolhas, perfurar com uma agulha 
descartável, estéril e fina, de forma que crie um furo de 
entrada e outro de saída para que o líquido possa sair 
totalmente. Não retirar a pele da bolha, evitando, assim, 
dor e aumento da lesão.

 •  Hidratar todas as lesões com um hidrogel.

 •  Nas lesões não infectadas (sem presença de pus 
e/ou tecido morto), colocar o curativo que acelere a 
cicatrização e que não deixe as bordas das feridas com 
excesso de umidade.

 •  Nas lesões infectadas (presença de pus e/ou 
tecido morto), usar um curativo com capacidade de matar 
as bactérias continuamente, no tempo de uso, e que 
mantenha a umidade ideal na ferida.   
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 Não existe ainda nenhum específico de tratamento, 
porém o acompanhamento deve ser multidisciplinar 
através de uma rede de apoio com vários profissionais 
como: médico, enfermeiro, dentista, psicólogo, assistente 
social, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 
pedagogo e principalmente o envolvimento da família 
e/ou do cuidador. O suporte clínico objetiva a prevenção 
do trauma, a descompressão das bolhas e o tratamento 
das infecções secundárias.

7. Tratamento
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 Infelizmente, ainda não, mas estão sendo 
desenvolvidas várias pesquisas e projetos de investigação 
na busca de um tratamento efetivo que permita repor as 
proteínas inexistentes na pele.

8. A EB tem cura?

 O cuidar de uma pessoa com EB necessita que os 
familiares e/ou cuidadores se envolvam de forma ativa no 
processo de aprendizagem, conhecendo todas as 
maneiras necessárias para oferecer a melhor assistência 
dentro de um processo de reabilitação, apoiando-se nas 
políticas públicas oferecidas.

9. Cuidando de quem tem Epidermólise Bolhosa
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As bolhas e feridas são uma das principais manifestações 
da epidermólise bolhosa. Aprender lidar com essas 
alterações é uma tarefa 
diária que contribui 
muito para qualidade 
de vida dos 
portadores.

9.4 Realizando o Curativo

 •  Após o banho, envolva a criança suavemente em 
uma toalha limpa e macia, aplicando suaves toques para 
secá-la cuidadosamente.

 Antes de iniciar o curativo, inspecione a pele da 
criança para verificar se as lesões melhoraram e se têm 
presença de pus, tecido morto ou se surgiram novas 
bolhas.

 • Antes de realizar o curativo, lave sempre as mãos 
com água e sabão.
 •  Separe todo o material necessário para a 
realização do procedimento, como: luvas, gazes, soro 
fisiológico 0,9%, creme hidratante, ataduras e os curativos 
que serão aplicados nas lesões.
 •  Utilizar luvas limpas para limpeza das lesões.

21
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 •  Caso a criança esteja com curativos, retirar 
durante o banho, prevenindo novas lesões.

 •  Antes do banho, separe todo o material 
necessário: toalha macia, sabonete neutro, óleo para 
banho, fralda e material para troca de curativos.

 •  Manter a água em temperatura agradável (nem 
fria e nem quente), ou seja, quebrando a frieza.

 •  Colocar na água, se possível, óleo para banho em 
pouca quantidade, para ajudar na retirada dos curativos 
que estão grudados (seja bastante cuidadoso porque a 
criança e a banheira podem ficar escorregadias).

 •  Se possível, proteger os lados da banheira com 
almofadas.

 •  Podem ser usadas luvas limpas para a realização 
do banho.

 •  Não esfregar a criança. Usar compressas macias, 
realizando movimentos suaves, evitando a formação de 
novas bolhas e lesões.

 •  Mantenha a criança, em média, 10 minutos na 
água.
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 Os familiares e/ou cuidadores poderão fazer todas 
as coisas que qualquer recém-nascido precisa, como pegar 
no colo, dar banho, alimentar, mudar as fraldas, e outros 
cuidados extras como tratar das bolhas e feridas. Porém, é 
preciso aprender a fazer de forma diferente.

deixando o bebê encostar-se naturalmente em suas mãos.
Levante-o com um único movimento. NUNCA PEGUE O 
SEU BEBÊ PELAS AXILAS.
Lembre-se que a pressão colocada nas axilas podem gerar 
bolhas e lesões de pele.

9.1. Manejo com Recém-Nascido

• Sempre que possível, cuidar do 
seu bebê em um berço coberto 

com um lençol de seda 
ou algodão macio para 
diminuir o atrito, 
evitando, assim, o 
possível rompimento 
da pele.

• Quando for 
necessário segurar o 

seu bebê, role o bebê 
para o lado oposto ao seu 

colocando, em seguida, uma mão 
atrás da cabeça e outra nas nádegas, 
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 •  Nunca usar nenhuma fita adesiva na pele do seu 
bebê.
 •  O uso de chupetas é desaconselhado porque 
podem atritar a mucosa da boca e formar feridas.
 •  Durante o cuidado com o seu bebê, não se deve 
usar relógios, pulseiras ou similares, evitando, assim, a 
formação de ferimentos na pele.

 •  O leite materno é um alimento que contém 
anticorpos importantes para a defesa do bebê contra as 
infecções. Sempre que possível, a amamentação deve ser 
encorajada.
 •  Antes de amamentar, umidificar os lábios do bebê 
e os mamilos (com o próprio leite); usar creme hidratante 
nas mamas para evitar atrito nas bochechas e gengivas do 
bebê.

9.2 Amamentação

 •  Respeitar o tempo de 
amamentação do bebê.

 •  Caso o bebê apresente 
dificuldade para sugar, o leite materno 
pode ser retirado e oferecido com uma 
colher pequena de plástico ou inox 
com borda lisa ou através 
de um conta-gotas.
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 O banho é um momento extremamente importante 
tanto para a criança quanto para quem está cuidando, pois 
traz conforto e relaxamento.

 •  Banhar sempre a criança em lugares com boa 
iluminação para que você possa visualizar melhor as 
bolhas e as lesões na pele.

9.3 Banhos e cuidados com a pele

 •  Evitar longos períodos de jejum.

 • Em caso de aleitamento artificial, oferecer em 
mamadeira com bico próprio para fenda palatina ou bico 
ortodôntico, sempre lubrificando o bico com o leite.

 •  Se necessário, administrar 
analgésico prescrito pelo médico 
antes do banho para aliviar a 
dor.
 • Preferir  sempre 
banhos de imersão, porém 
algumas crianças poderão não 
tolerar, devido à exposição das 
lesões ao ar e à água, causando dor.
 •  Evitar despir a criança completamente. Deve-se 
dar o banho em partes, começando pelas pernas (uma de 
cada vez), em seguida os braços e, por último, o tronco. 
Desta forma, o bebê tem menos contato com o frio, 
diminuindo a dor.
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