


EPIDERMÓLISE   BOLHOSA  

-
A epidermólise bolhosa congênita é uma doença rara, grave, que tem como 
característica fragilidade com formação de bolhas na pele e mucosas, aos  mínimos 
traumas, de grande impacto na vida do paciente e de sua família, seja devido a dor 
física, ao sofrimento emocional ou impacto econômico.

Quadros leves, incapacitantes e fatais 

Herança autossômica dominante ou recessiva ,podendo ser herdada ou nova 
mutação, transmissão genética, crônica e não contagiosa

Afeta homens e mulheres igualmente  
500.000 pessoas no mundo, 20 para 1.000.000 nascidos vivos (EEUU)
1870- Von Hebra descreveu a doença
1886- Koebner denominou   EB
1962- Foi classificada por microscopia eletrônica nos  3  tipos 
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Alterações das  proteínas que  sustentam camadas da pele , mutação  dos gens que  codificam estas proteínas, 
levando fragilidade mecânica

Epiderme –EB simples  

Junção dermo-epidérmica- EB juncional

Derme papilar superior – EB distrófica 
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CLASSIFICAÇÃO  E  MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

- 4 Formas clinicas principais e 20 fenótipos clinicamente distintos

Eb simples ,EB juncional, EB distrófica dominante e recessiva, S. klinder

Manifestações clinicas :

- Variam com a forma- todas os tipos cursam com bolhas que podem curar sem deixar cicatriz ou evoluir com formas graves com
exulcerações , úlceras e cicatrizes atróficas até sinéquias.

Pele-distrofias ungueais ,anoniquia ,descamação mãos e pés, alopecia, formação de milias, prurido, dor, CEC-carcinoma escamo celular

Musculo esquelético –osteoporose ,pseudosindactilia, deformidades mãos e pés

Olhos – ectropio,úlceras de córnea

Dentes -hiperplasia dentaria, cáries excessivas

Mucosas –estenose traqueo-laríngea ,bolhas ,microstomia

Trato gastro intestinal-disfagia, odinofagia, engasgos, alterações nutricionais ,estenose esôfago ,fissuras e estenose anal , má absorção
(anemia)

Trato urinário –estenoses uretrais , Insuf.Renal crônica

Coração – cardiomiopatia

Sepse -raro



FORMAS CLÍNICAS 

De acordo com o nível formação bolha, fenótipo clinico, tipo de herança, embora possa haver
superposição de manifestações e mudanças ao longo da vida

1) EB simples – é a forma menos grave; sua principal característica é a formação de bolhas
intraepidérmicas , que cicatrizam em geral sem deixar marcas. As áreas mais vulneráveis
são mãos, pés, joelhos e cotovelos, por causa da maior exposição aos traumas e atritos;
fenótipos desta forma podem apresentar formas mais graves -DOMINANTE

2) EB juncional – as bolhas se formam ao nível lamina lucida e espalham pelo corpo todo,
inclusive na mucosa da boca, no esôfago e nos intestinos, o que aumenta a dificuldade para
engolir e compromete a absorção dos alimentos, anemia. Nos pacientes desnutridos, os
problemas de cicatrização se agravam e o prognóstico pode não ser favorável. Possui uma
variante grave Herlitz com sobrevida baixa , não Herlitz melhor prognóstico
RECESSIVA
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EB  simples                                                                                              EB juncional
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3) EB distrófica – há formação de bolhas em quase todo o corpo, inclusive na boca e no 
esôfago. As lesões do tubo digestivo, quando cicatrizam, podem provocar fibrose que 
dificulta a passagem dos alimentos. A repetição dos episódios no mesmo local pode resultar 
na perda das unhas e na distrofia dos pés e mãos ,alterações dentes,desnutrição ,retardo 
crescimento
Dominante - bolhas  com cicatrizes e formação milia. bom prognóstico
Recessiva  - pode ser devastadora ,bolhas disseminadas ao nascimento ,ulcerações 
extensas e cicatrizes com deformidades ,contratura de flexura mãos e pernas 

4) Klinder –fotossensibilidade (bolhas   em  aréas foto expostas)  ,poiquilodermia ,pele frágil 
ectrópio, alterações ungueais – Dominante
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EB    
Distrófica 
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Klinder
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

MASTOCITOSE BOLHOSA

PENFIGÓIDE BOLHOSO NEO –NATAL 

INCONTINENCIA 
PIGMENTAR  



DIAGNÓSTICO

CLÍNICO -presença de bolhas ao nascimento ,ou primeiros meses de vida
BIÓPSIA -AP -microscopia comum –ajuda muito pouco , apenas diferencia de outras patologias
MET - Microscopia eletrônica transmissão -padrão ouro ,distinção entre os 3 grandes tipos EB

Técnica trabalhosa ,cara
IMUNOMAPEAMENTO –método rápido, diferencia formas dominante de recessiva, ajuda no

prognóstico e aconselhamento genético ,imunofluorêscencia indireta
Diferença entre MET E IMUNOMAPEAMENTO APENAS 3%
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TRATAMENTO

ACOLHIMENTO

Conhecimento da doença e educar a família ,acompanhamento psicológico
PRINCIPAL CUIDADO PELE –prevenção de traumas mecânicos ,protegendo áreas mais vulneráveis como mãos,
joelhos e cotovelos e o ambiente doméstico
Evitar roupas justas ,etiquetas ,calcados rígidos ,proteger nariz e orelhas se usar óculos
Manter a pele hidratada para minimizar o prurido , monitorar a dor (anti-histamínicos e analgésicos )
Banhos com hipoclorito 0,005% ou vinagre branco ( acido acético) 0,25 % 1 parte em 20 de água , diminui a
colonização bacteriana ( áreas extensas exulceradas ,favorecem infecções)
Antibióticos tópicos e orais devem ser usados com cuidado afim de evitar resistência
Vigilância áreas de cicatrização mais difícil e demorada –CEC

Tratamento multidisciplinar das complicações extra cutâneas
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Tratamento  das bolhas   e  exulcerações – curativos específicos ,ajudam  na repitelização ,devem ser trocados pós  banho , 
e muitas vezes necessitam de  analgesia
Reposição nutricional - avaliação  e  suplemento , desnutrição dificulta cicatrização ,acompanhar índices de  
desenvolvimento

FUTURO 
Terapia genica ,células tronco (estudo  animais)
Transplante medula  -realizado em  alguns pacientes com algum resultado  

Multidisciplinar-
Dermatologista , dentista, ortopedista, nutricionista, psicólogo, psiquiatra ,cardio , gastro ,cirurgião assistente social, 
enfermagem

ACONSELHAMENTO Genético 
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Olhos  – acompanhamento continuo  com oftalmologista  para  prevenir sequelas 

Deformidades mãos e pés –correção cirúrgica 

Lesões orofaríngeas- boa higiene dental com escovas macias, acompanhamento regular  com dentista

Anemia - deficiência de ferro e  doença crônica –suplementar  e transfundir  se necessário 

Cardiomiopatia  - considerar  acompanhamento  anual 

Psicológicas  e psiquiátricas 

grupos  de apoio 



PROGNÓSTICO

Depende forma clinica da EB

SEPSE – morte na infância,
Ulcerações extensas, dificultam a formação de barreira
cutânea, favorecendo as infecções bacterianas
CUIDADOS DIÁRIOS –CURATIVOS

Carcinoma escamo celular –tende a formas graves e
metastáticas –mata cerca de 50% adultos e adolescentes
ALTERAÇÕES NUTRICIONAIS –SUPORTE

QUALIDADE DE VIDA
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Obrigada! 

FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA 
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