


Epidermólise Bolhosa

É uma doença genética rara, que se

caracteriza pela fragilidade da pele e

mucosas, levando ao aparecimento de bolhas

e/ou erosões espontaneamente ou após

mínimo trauma ou fricção.

A Transmissão genética pode ser dominante

ou recessiva

BOEIRA,2012



Doença Rara

Brasil,2014





Classificação

Simples(EBS)

Juncional(EBJ)

Distrófica(EBD)

Síndrome de Kindler(SK)



Classificação

Simples 

Desordem dos queratinócitos, bolhas
intraepidérmicas, basais ou supra basais.

Subtipos basais:

EBS localizada (subtipo de Weber- Cockaine),  

EBS generalizada ( subtipo de Koebner), 

EBS herpertiforme (subtipo de Dowling-Meara

acervo da autora



Classificação

Juncional

A clivagem acontece na junção dermo epidérmica na lâmina lúcida e/ou na região
central da zona de membrana basal.

Apresenta os subtipos:

Herlitz

Não Herlitz

Atrófico generalizado benigno;



Classificação

Distrófica

•A clivagem é dermo epidérmica , abaixo da lâmina densa e decorre da 
mutação no gene que  codifica o colágeno VII.

•Apresenta os subtipos: 

•Cockaine-touraine

•Pasini

•Hallopeau-Siemens 

•Mitis
Imagens google



Classificação

Síndrome de Kindler:

•Está associada a desorganização da membrana basal e a deposição anormal de 
colágeno VII 

•Se caracteriza pela formação de bolhas acrais, fusão de quirodáctilos /pododáctilos, 
poiquilodermia, pele seca e atrófica e fotossenssibilidade.



Classificação

•Epidermólise Bolhosa Adquirida

Doença auto imune rara que surge na idade adulta, mediada por auto anticorpos, 
depositados na lâmina e na sub-lâmina densas, com aparecimento de bolhas em 
áreas de traumas, que se curam com cicatrizes atróficas e milium.



Epidemiologia

Incidência nos EUA: 50 casos / 1.000.000 de nascidos vivos,92% EBS,5% EBD,1% EBJ,2% indefinido;

Irlanda do Norte: em 23 anos (1962-1984), foram identificados 48 casos de EBs, sendo distribuídos em: 
31 casos de EB simples (65%), um caso de EB juncional (2%), 12 casos de EB distrófica (25%) e quatro 
casos da forma adquirida (8%).

No Brasil não há estudos epidemiológicos.

GURTLER,2005



Diagnóstico

Exame clínico;

Biópsia de pele;

Microscopia eletrônica;

Mapeamento genético.



Manifestações Clinicas

Bolhas e erosões;

Prurido;

Alopécia;

Distrofia ungueal; 

Anoníquias;

Sinéquias; 

Pseudosindactília;

Retardo do crescimento



Manifestações Clinicas

acervo da autora



Complicações

Infecção;

Sepse;

Desnutrição;

Anemia;

Alterações nos dentes;

Estenose esofágica;

Estenose do trato geniturinário;

Contratura das mãos e pés;

Diminuição da acuidade visual;

CEC ( Carcinoma espino celular).

acervo da autora



Cuidados ao paciente com EB 

Evitar traumas e proteger as áreas de maior pressão



Cuidados ao paciente com EB 

Banho e higiene oral

Usar água morna e sabão neutro;

Uso de banheira insuflável

Frequência: 24/48hs;

Sabão antisséptico s/n;

Enxugar com toalha macia e

toque suave;

Usar escovas com cerdas macias;

Antisséptico bucal sem álcool;

Avaliação odontológica. Imagens google



Cuidados ao paciente com EB 

Cuidados com a Pele e Lesões

Coberturas

Limpeza com SF0,9% morno

Manter meio úmido

Evitar contaminação

Aderência suave

Remoção a traumática

•Medicamentos tópicos

Sob prescrição medica

Evitar associar pomadas com coberturas



Cuidados ao paciente com EB 

Cuidados com a pele e lesões

Coberturas:

Espumas com silicone

Malhas de silicone

Malhas com matriz TLC

Hidrogéis

Acidos graxos essenciais



Cuidados ao paciente com EB 

Cuidado com as bolhas



Cuidados com infecções

• Evitar uso prolongado de antibióticos tópicos

• Antibióticos sistêmicos sob prescrição médica

• Utilizar curativos impregnados com antimicrobianos

• Se alterações sistêmicas procurar 

• atendimento medico de urgência



Cuidados ao paciente com EB 

Vestuário (roupas e calçados)
Usar roupas de tecido macio, folgadas, evitar  
zíperes, elásticos ou botões;

Usar sapatos confortáveis, macios, sem costuras;



Cuidados ao paciente com EB 

Cuidados com cateteres e punções
Limpeza sem fricção;

Garroteamento por cima do curativo;

Utilizar fita não aderente para fixação;

Evitar uso de adesivos diretamente

sobre a pele;

Pode-se utilizar rede tubular para

fixação do cateter

Prazeres,2017



Prevenção da fusão digital

• Manter os dedos separados;
• Utilizar camada de contato em 

silicone.



Cuidados ao paciente com EB 

Cuidados com alimentação

• Estimulo a amamentação

• Lubrificar lábios e mamilos;

• Evitar uso de sondas

• Acompanhamento Nutricional



Cuidados ao paciente com EB 

• Acolhimento e orientação da família;

• Incentivar o paciente ao auto cuidado e a participação em grupos de apoio e associações;

• Acompanhamento e orientação genética  da família



Cuidados ao paciente com EB 

Manejo da dor

Sintoma mais comum

Frequência e intensidade depende da gravidade da doença;

Aumenta durante o banho e troca dos curativos;

Avaliar a dor através de instrumentos padronizados e regularmente.

Vacinação

O médico irá orientar quais vacinas são permitidas.

Educação Escolar

As pessoas com EB devem frequentar a escola!

Acompanhamento  multidisciplinar



Cuidados com o neonato 

Manuseio - usar superfícies macias ( interface);
Evitar umidade e calor excessivo: usar incubadoras apenas em casos de 

prematuridade
Evitar utilizar clamps e pinças no coto umbilical;
Evitar aspiração de vias áereas e de orofaringe;
Evitar pulseiras de identificação;
Banho- A frequência deve ser reduzida , segurar pela nuca e nádegas;
Fraldas- proteger áreas de contato com o elástico;  
Amamentação- evitar uso de sondas, se necessário utilizar mamadeiras 

Harberman;
Oferecer orientação e apoio a familia



Serviços de Referência no Estado da Bahia

COMPLEXO HUPES (UFBA) :Salvador /BA
Referência para os usuários residentes em municípios integrantes das

Macrorregiões de Saúde Leste, Centro Leste, nordeste e Centro Norte

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia(UESB):
Vitoria da Conquista/BA
Referência para os usuários residentes em municípios integrantes das

Macrorregiões de Saúde Sudoeste, Oeste, Norte, Sul e Extremo Sul.





Atendimento ao paciente com EB no HUPES

Atendimento  por equipe multidisciplinar ;

Apoio aos outros serviços de atenção; 

Ações preventivas, diagnósticas, terapêuticas e educativas;

Atendimento ambulatorial e acompanhamento hospitalar;

Garantia de tecnologias adequadas: armazenamento, controle  e 
dispensação das coberturas e suplementos alimentares (Termo de 
Cooperação técnica SESAB-HUPES).









Obrigada!
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