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“A pele reveste o corpo. O amor, o coração”.
(APPEB, 2018)
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RESUMO
SILVA, R.A. A experiência do cuidado familiar no adoecimento raro por Epidermólise
Bolhosa. 2019. 102 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Curso de Pós-Graduação em
Enfermagem. Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Enfermagem, Cuiabá,
2019.
A família é reconhecida como a principal provedora de cuidados aos entes que vivenciam
alguma condição crônica, especificamente na Epidermólise Bolhosa, centralidade dessa
pesquisa. Trata-se de uma doença dermatológica com evolução progressiva e crônica, que
tem como característica o desenvolvimento de bolhas ao mínimo trauma, impondo a
necessidade de a família desenvolver habilidades e conhecimentos específicos para cuidar do
ente. Entendemos que se recai sobre a família a responsabilidade de gerir cuidados diários
para a manutenção da vida e saúde, torna-se necessário a aproximação dos modos próprios do
cuidado realizado no cotidiano familiar. Desse modo, levantamos como pergunta de pesquisa
“como é modelado o cuidado familiar no adoecimento raro por Epidermólise Bolhosa?”. A
pesquisa foi desenvolvida em duas etapas, na primeira realizamos o levantamento
bibliográfico por meio da revisão integrativa para conhecer a discussão científica atual acerca
do cuidado familiar prestado à criança e ao adolescente com Epidermólise Bolhosa. A busca
com os descritores Epidermólise Bolhosa, Cuidadores, Cuidado da criança e Adolescente, nos
idiomas inglês, português e espanhol, localizou 1576 estudos e a partir dos critérios de
inclusão e exclusão o corpus de análise foi composto por 08 artigos científicos. Na segunda,
por meio da abordagem compreensiva, a partir do trabalho de campo com duração de um ano,
buscamos com a História de Vida, operacionalizada pela Entrevista em Profundidade e
Observação, compreender a experiência do cuidado empregado em duas décadas por uma
família a um ente diagnosticado com Epidermólise Bolhosa. Foram realizados três encontros
no domicílio da família com duração média de duas horas para recolha do material empírico,
que foi gravado e posteriormente transcrito. O corpus de análise dessa etapa foi o Diário de
Pesquisa com 186 páginas. Para análise, realizamos leituras minuciosas individualmente e no
grupo de pesquisa. E para conferir visibilidade do universo de cuidado familiar elaboramos
desenhos sintetizadores. A pesquisa tem aprovação ética sob o parecer nº 951.101/CEP–
HUJM/2015. A revisão sobre o tema apontou que a discussão acerca do cuidado familiar
prestado as crianças e aos adolescentes com Epidermólise Bolhosa está centrada nos aspectos
biológicos da doença, como as feridas e a dor e pouco se aproximam das práticas cotidianas
de cuidado empreendidas pelas famílias. A experiência de cuidado realizado pela família
participante desse estudo evidenciou a influência do modelo assistencial centrado nas doenças
agudas na época do nascimento da criança e a forma como a família estabeleceu as relações
com os serviços e profissionais de saúde. Em decorrência da solidão em cuidar, a família
construiu ao longo das duas décadas, a rede de apoio informal com muita potencialidade, que
fundamentalmente auxiliou nas demandas durante a trajetória de vida do ente. Concluímos
apontando a necessidade dos profissionais de saúde, em especial os da enfermagem, atuar
apoiando as famílias nos cuidados empreendidos nas situações de adoecimento raro, levando
em consideração o potencial e a própria experiência adquirida pela família no cotidiano.
Ressaltamos ainda, a necessidade de novos estudos com o propósito de se aproximar das
práticas de cuidado vivenciadas em outras situações de adoecimento raro.
Descritores: Cuidadores; Cuidado da criança; Família; Epidermólise Bolhosa; Enfermagem;
Pesquisa Qualitativa.

ABSTRACT
SILVA, R.A. The experience of family care in rare illness by Epidermolysis Bullosa.
2019. 102 f. Dissertation (Master Degree in Nursing) - Post-Graduation Course in Nursing.
Federal University of Mato Grosso, Nursing Department, Cuiabá, 2019.
The family is recognized as the main provider of care for those who experience some chronic
condition, specifically in Epidermolysis Bullosa, the centrality of this research. It is a
dermatological disease with progressive and chronic evolution, which has as a characteristic
the development of blisters to the minimum trauma, imposing the need of the family to
develop specific skills and knowledge to take care of the being. We understand that it is the
responsibility of the family to manage daily care for the maintenance of life and health, it is
necessary to approach the proper modes of care carried out in the family routine. Thus, we
raise as a research question "how is the family care in the rare disease caused by
Epidermolysis Bullosa?". The research was developed in two stages, in the first we carried out
the bibliographic survey through the integrative review to know the current scientific
discussion about the family care provided to the child and adolescent with Epidermolysis
Bullosa. The search with the descriptors Epidermolysis Bullosa, Caregivers, Child and
Adolescent Care, in the English, Portuguese and Spanish languages, located 1576 studies and
from the inclusion and exclusion criteria the corpus of analysis was composed by 08 scientific
articles. In the second, through a comprehensive approach, based on fieldwork with a duration
of one year, we seek with the Life Story, operationalized by the Interview in Depth and
Observation, to understand the experience of care employed in two decades by a family to a
was diagnosed with Epidermolysis Bullosa. Three meetings were conducted at the family
home with an average duration of two hours to collect the empirical material, which was
recorded and later transcribed. The corpus of analysis of this stage was the Research Journal
with 186 pages. For analysis, we carry out detailed readings individually and in the research
group. And to give visibility to the universe of family care we elaborate synthesizer drawings.
The research has ethical approval under opinion nº 951.101 / CEP-HUJM / 2015. The review
on the topic pointed out that the discussion about the family care provided to children and
adolescents with Epidermolysis Bullosa is focused on the biological aspects of the disease,
such as wounds and pain, and they are not close to the daily care practices undertaken by the
families. The experience of care carried out by the family participating in this study evidenced
the influence of the care model focused on acute illness at the time of the child's birth and the
way the family established relationships with health services and professionals. As a result of
the solitude in caring, the family built over the two decades, the informal support network
with great potentiality, which fundamentally aided in the demands during the life trajectory of
the entity. We conclude by pointing out the need of health professionals, especially nursing
professionals, to support families in the care they undertake in situations of rare illness, taking
into account the potential and the experience acquired by the family in daily life. We also
emphasize the need for new studies with the purpose of approaching the care practices
experienced in other situations of rare illness.
Keywords: Caregivers; Child care; Family; Epidermolysis Bullosa; Nursing; Qualitative
research.

RESUMEN
SILVA, R.A. La experiencia del cuidado familiar en la enfermedad raras por
Epidermólisis bullosa. 2019. 102 f. Disertación (Maestría en Enfermería) - Curso de
Posgrado en Enfermería. Universidad Federal de Mato Grosso, Facultad de Enfermería,
Cuiabá, 2019.
La familia es reconocida como la principal proveedora de cuidados a los entes que
experimentan alguna condición crónica, específicamente en la Epidermólisis bullosa,
centralidad de esa investigación. Se trata de una enfermedad dermatológica con evolución
progresiva y crónica, que tiene como característica el desarrollo de burbujas al mínimo
trauma, imponiendo la necesidad de la familia de desarrollar habilidades y conocimientos
específicos para cuidar del ente. Entendemos que se recae sobre la familia la responsabilidad
de gestionar cuidados diarios para el mantenimiento de la vida y la salud, se hace necesario la
aproximación de los modos propios del cuidado realizado en el cotidiano familiar. ¿De ese
modo, planteamos como pregunta de investigación “cómo es modelado el cuidado familiar en
la enfermedad rara por Epidermólisis bullosa?". La investigación fue desarrollada en dos
etapas, en la primera realizamos el levantamiento bibliográfico por medio de la revisión
integrativa para conocer la discusión científica actual acerca del cuidado familiar prestado al
niño y al adolescente con Epidermólisis bullosa. La búsqueda con descriptores Epidermólisis
bullosa, cuidadores, Cuidado de Niños y Adolescentes, en inglés, español y portugués, que se
encuentra en los estudios de 1576 y de los criterios de inclusión y exclusión del corpus
análisis consistió en 08 artículos científicos. En la segunda, a través del abordaje
comprensivo, a partir del trabajo de campo con duración de un año, buscamos con la Historia
de Vida, operacionalizada por la Entrevista en Profundidad y Observación, comprender la
experiencia del cuidado empleado en dos décadas por una familia a un ente diagnosticado con
Epidermólisis bullosa. Se realizaron tres encuentros en el domicilio de la familia con una
duración media de dos horas para la recogida del material empírico, que fue grabado y
posteriormente transcrito. El corpus de análisis de esta etapa fue el Diario de Investigación
con 186 páginas. Para el análisis, realizamos lecturas minuciosas individualmente y en el
grupo de investigación. Y para conferir visibilidad del universo de cuidado familiar
elaboramos dibujos sintetizadores. La investigación tiene aprobación ética bajo el dictamen nº
951.101 / CEP-HUJM / 2015. La revisión sobre el tema apuntó que la discusión acerca del
cuidado familiar prestado a los niños y los adolescentes con Epidermólisis bullosa está
centrada en los aspectos biológicos de la enfermedad, como las heridas y el dolor y poco se
acercan a las prácticas cotidianas de cuidado emprendidas por las familias. La experiencia de
cuidado realizado por la familia participante de este estudio evidenció la influencia del
modelo asistencial centrado en las enfermedades agudas en la época del nacimiento del niño y
la forma como la familia estableció las relaciones con los servicios y profesionales de salud.
En consecuencia, de la soledad en cuidar, la familia construyó a lo largo de las dos décadas, la
red de apoyo informal con mucha potencialidad, que fundamentalmente ayudó en las
demandas durante la trayectoria de vida del ente. Concluimos apuntando la necesidad de los
profesionales de salud, en especial los de la enfermería, actuar apoyando a las familias en los
cuidados emprendidos en las situaciones de enfermedad raras, teniendo en cuenta el potencial
y la propia experiencia adquirida por la familia en el cotidiano. Resaltamos aún, la necesidad
de nuevos estudios con el propósito de acercarse a las prácticas de cuidado vivenciadas en
otras situaciones de enfermedad poco frecuente.
Descriptores: cuidadores; Cuidado del niño; la familia; Epidermólisis bullosa; enfermería;
Búsqueda cualitativa.
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Apresentação
Lembro-me que desde o ensino fundamental admiro a profissão do ser professor.
Ainda nessa época, certo dia fui convidado por uma das minhas professoras para ir no horário
em que não estivesse estudando ajudá-la em sala de aula. Com essa oportunidade pude
vivenciar, ainda criança, com cerca de dez anos de idade, como era estar como professor. Foi
uma experiência muito rica, que guardo na memória até hoje. Decidi então que um dia seria
professor.
Continuei o caminhar na escola, até que ao final do ensino médio decidi prestar o
vestibular para o curso de Enfermagem da Universidade do Estado de Mato Grosso
(UNEMAT). A escolha por cursar Enfermagem foi motivada por dois aspectos, o primeiro
pelo mesmo ser oferecido em Cáceres-MT, cidade onde eu residia com meus pais, e o
segundo por sempre me encantar com os estudantes de enfermagem caminhando pela
universidade, elegantes com as roupas brancas. Então em 2012, prestei o vestibular, fui
aprovado e ingressei na UNEMAT.
Na graduação sempre fui ativo e buscava participar de diversas atividades acadêmicas.
Dentre elas, fui aprovado em uma seleção para atuar em um projeto de extensão intitulado
“Brincar: o melhor remédio” que tinha como objetivo o desenvolvimento de atividades
lúdicas e recreativas, além da prática do brinquedo terapêutico com crianças e adolescentes
hospitalizados na pediatria do Hospital Regional de Cáceres. Atuei nesse projeto durante toda
a graduação e a partir das atividades extensionistas obtive o primeiro contato com a pesquisa
científica. Foi então que encontrei a realização naquilo que fazia e percebi que o meu
caminhar profissional estava escolhido, seria docente pesquisador na área da Enfermagem.
O meu contato com o adoecimento raro ocorreu durante a graduação. No oitavo
semestre uma colega de sala apresentou seu projeto de pesquisa referente ao seu Trabalho de
Conclusão de Curso que tinha por objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre a
Síndrome de Proteus, doença rara que o seu filho vivenciava. Durante a sua apresentação,
emocionada, expôs o sofrimento que a sua família enfrenta desde o nascimento da criança e a
falta de interesse dos pesquisadores em estudar doenças que afetavam um número pequeno de
pessoas, como é o caso dessa síndrome. Entretanto ela argumentou que a soma das doenças
raras afeta muitas famílias que sofrem diariamente com as repercussões do adoecimento. Fui
sensibilizado ao presenciar o sofrimento dessa mãe, relatando as dificuldades que enfrentava
pela busca por assistência de qualidade com profissionais capacitados. Desde aquele momento
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aflorou em mim a motivação de realizar estudos na tentativa de contribuir com a atenuação
desse sofrimento, compartilhado pelas famílias que vivenciam o adoecimento raro.
Ao concluir a graduação concorri a uma vaga ao mestrado no Programa de PósGraduação da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso e fui
aprovado. No primeiro dia do curso de mestrado conheci o Grupo de Pesquisa Enfermagem,
Saúde e Cidadania (GPESC), os membros do grupo e sua linha de pesquisa. Fui apresentado à
pesquisa matricial “Modelagem do cuidado” que tem como objetivo compreender a
potencialidade do cuidado familiar a partir da experiência de famílias que vivenciam alguma
condição crônica de adoecimento, a qual eu poderia inserir a minha pesquisa.
Desse modo, logo rememorei aquela situação vivenciada durante a graduação, o
sofrimento familiar a partir da vivência de uma doença rara e manifestei meu interesse para o
desenvolvimento dessa dissertação, isto é, estudar uma família que vivenciasse alguma
situação rara de adoecimento.
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1. INTRODUÇÃO
As condições crônicas representam um importante problema de saúde pública no
mundo atual. Suas causas são múltiplas e variadas, tendo como principais características a
evolução gradual, prognóstico incerto, além da permanência com longa ou indefinida duração
que requererem gerenciamento e cuidados permanentes (BRASIL, 2013; OMS, 2003). As
condições crônicas são responsáveis por 36 milhões de mortes por ano no mundo,
representando 63% do total de mortes (OMS; OPAS, 2015).
Nas crianças e adolescentes as condições crônicas vem aumentando significativamente
sendo responsáveis por grande proporção de internações hospitalares (MOURA et al., 2017;
SIMON et al., 2010). No Brasil estima-se que por ano as condições crônicas são responsáveis
por 240.000 hospitalizações no Sistema Único de Saúde (SUS), sendo as causas mais comuns
doenças do aparelho respiratório, neoplasias e doenças do sistema nervoso (MOURA et al.,
2017).
Dado a magnitude e complexidade das condições crônicas no Brasil, o tema é
contemplado pela Agenda de Prioridades em Pesquisa em Saúde do Ministério da Saúde
(MS), que busca consonância com os princípios do SUS. Nesse documento é ressaltada a
necessidade de estudos que contemplem à dinâmica de vida dos portadores de doenças
crônicas (BRASIL, 2015a).
Um importante grupo de condições crônicas são as doenças raras sem perspectiva de
cura e tratamento efetivo, com alto grau de morbimortalidade (AURELIANO, 2018). Cerca
de 80% das doenças raras são de origem genética (FEDERHEN et al., 2014; INTERFARMA,
2013; LIPPE; DIESEN; FERAGEN, 2017) e 20% adquiridas, podendo ser de origem
infecciosa (viral ou bacteriana), alérgica, tipo raro de câncer ou de causas ambientais
(FEDERHEN et al., 2014).
Doenças raras são agravos à saúde cuja principal característica é a baixa prevalência,
ou seja, possuem 65 casos a cada 100.000 habitantes (MOREIRA et al., 2017a). Justamente
por serem raras, há dificuldade no estabelecimento do diagnóstico, têm características
geralmente graves, crônicas, degenerativas com alta taxa de mortalidade (FEDERHEN et al.,
2014).
A Epidermólise Bolhosa (EB) é uma doença rara que cursa de maneira crônica cuja
principal característica é a fragilidade do tecido epitelial, que ao menor trauma desenvolve
bolhas na região da pele ou mucosas que evoluem para feridas (FINE; HINTNER, 2009;
TABOLLI et al., 2010). O termo EB foi utilizado pela primeira vez em 1886 por Koeber e
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engloba um grupo de doenças de caráter genético, hereditário ou adquirido (FINE;
HINTNER, 2009).
As principais manifestações clínicas da EB são apresentadas na pele e mucosa do
indivíduo acometido. Entretanto outros órgãos e ou sistemas podem ser afetados, tais como o
trato gastrointestinal, geniturinário, respiratório e oftalmológico (ANGELO et al., 2012), além
de maior predisposição para o desenvolvimento de neoplasias de pele (KIM et al., 2018).
O diagnóstico clínico é realizado a partir das características e evolução das lesões de
pele, podendo em muitos casos ser identificado durante o parto ou nas primeiras horas de vida
(CAPRARA; VERAS, 2005). Para definir o tipo e subtipo de EB é necessário realização de
biópsia de pele para investigação (KAHRAMAN; ÇIFTÇI; TIMUÇIN, 2017).
Atualmente não existe cura para a EB e as terapêuticas são voltadas ao alívio da dor, à
suplementação alimentar, prevenção e cuidados com as lesões bolhosas. O tratamento deve
ser multiprofissional e multidisciplinar, com o envolvimento de uma equipe que inclua
enfermeiro, médicos de diversas especialidades, psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo,
fisioterapeuta, geneticista, dentre outros (DURES et al., 2011; STEINBERG et al., 2014).
Em decorrência da evolução dermatológica severa, os impactos da EB são sentindo
pelos indivíduos e famílias desde as primeiras horas de vida. Para o indivíduo que vivencia a
EB esses impactos repercutem nos aspectos físicos, psicológicos e sociais, prejudicando sua
qualidade de vida (BENÍCIO et al., 2016; DURES et al., 2011; VAN SCHEPPINGEN et al.,
2008a).
Para a família, o nascimento de uma criança com EB é marcado por medo do
desconhecido, dúvidas, preocupações, angústias e sofrimento (BENÍCIO et al., 2016;
KAHRAMAN; ÇIFTÇI; TIMUÇIN, 2017; VAN SCHEPPINGEN et al., 2008b). Recai sobre
ela cuidar de uma criança que ao contato mínimo desenvolve bolhas que evoluem para feridas
dolorosas e podem levar a morte em decorrência principalmente de infecções, além do risco
de desidratação por perda de plasma e de anemia por perda sanguínea. Desse modo, gestos
simples de vínculo e cuidado como o pegar no colo, amamentar, dar banho, troca frequente da
fralda, devem ser evitados ou realizados o mínimo possível, prevalecendo sempre o menor
contato físico (BENÍCIO et al., 2016; CAPRARA; VERAS, 2005). Além disso, a família
convive com a incerteza em relação à evolução e sobrevida, visto a alta possibilidade de
morte nos primeiros anos de vida (SABIÁ, 2016).
O adoecimento que se instaura desde o nascimento traz consigo o impacto da chegada
de outro filho, não o filho idealizado. No caso da EB há uma combinação específica de
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detalhes, principalmente das manifestações cutâneas com impacto desconfigurante (DURES
et al., 2011), que exigem cuidados específicos desde a forma de pegar o filho no colo, de
acariciar até o cuidado com as lesões que são extremamente dolorosas. Além disso, o
desconhecimento sobre a doença por parte dos profissionais de saúde (VAN SCHEPPINGEN
et al., 2008b) impõe à família a responsabilidade de lidar com esses cuidados independente de
se sentir preparada (CAPRARA; VERAS, 2005; FINE; HINTNER, 2009).
A EB interfere diretamente no cotidiano dos indivíduos e famílias e cria um conjunto
específico de desafios, principalmente em decorrência da dor e das bolhas que podem se
desenvolver em todo o corpo, demandando da família muito tempo para a realização dos
cuidados (BENÍCIO et al., 2016; CAPRARA; VERAS, 2005).
A atenção à pessoa com EB exige dos profissionais e serviços de saúde o
estabelecimento de abordagens alternativas e específicas, além de acompanhamento periódico
de forma articulada e integrada. Entretanto, por ser uma doença rara os profissionais de saúde
na maioria das vezes a desconhecem e não dimensionam a complexidade e intensidade dos
cuidados necessários (ANGELO et al., 2012; DURES et al., 2011; LIPPE; DIESEN;
FERAGEN, 2017; SOARES et al., 2016b).
É reconhecida a centralidade da família como principal provedora de cuidado aos
indivíduos com adoecimento crônico (BELLATO et al., 2015, 2016; MOREIRA et al., 2017b;
MOREIRA; GOMES; SÁ, 2014), especificamente na doença rara aqui abarcada. É imposta
para a família a responsabilidade de gerir e ofertar cuidados contínuos e intensos para a
manutenção da vida e melhorar a qualidade de vida das pessoas com EB (KAHRAMAN;
ÇIFTÇI; TIMUÇIN, 2017; TABOLLI et al., 2010; VAN SCHEPPINGEN et al., 2008b).
Diversos estudos (DENYER; PILLAY; CLAPHAM, 2017; EL HACHEM et al., 2014;
FINE; HINTNER, 2009; POPE et al., 2011) discutem a necessidade de cuidados intensos e
contínuos, descrevendo orientações para os profissionais de saúde e para as famílias no
cuidado com as lesões, complicações e desafios da vida cotidiana, como higiene, alimentação,
roupas, calçados, sexualidade, escola, esporte, lazer e trabalho. Todavia, são escassos os
estudos com objetivo de se aproximar das práticas de cuidado empreendidas pelas famílias no
adoecimento por EB, pois a maioria dos estudos enfocam os aspectos biomédicos,
desconsiderando as questões psicossociais (DURES et al., 2011; LIPPE; DIESEN;
FERAGEN, 2017; SOARES et al., 2016b).
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Dessa forma, poucos estudos se aproximam da experiência de como o cuidado na EB é
realizado pelas famílias. A partir da problemática apresentada, levantamos a seguinte pergunta
de pesquisa: “Como é modelado o cuidado familiar no adoecimento raro por EB?”.
No sentido de responder nossa pergunta, realizamos essa pesquisa em duas etapas
metodológicas. A primeira consistiu no levantamento bibliográfico por meio da revisão
integrativa da literatura sobre a discussão científica atual acerca do cuidado família na EB. E
na segunda etapa buscamos compreender a experiência do cuidado familiar por meio de uma
família que vivencia o adoecimento por EB.
A aproximação da forma pelas quais a família se modela para a oferta de cuidados é
uma estratégia para compreender os modos próprios desse cuidado. Se recai sobre a família a
centralidade do cuidado, portanto, torna-se importante compreender como ela vivencia esse
adoecimento raro e crônico (BELLATO; ARAUJO, 2015).
Espera-se com esse estudo conhecer as situações de vulnerabilidade e potencialidade
da família que vivencia o adoecimento raro por EB. Com isso buscamos contribuir para que
as práticas profissionais possam amparar e potencializar o cuidado familiar tendo como
referência a gestão e produção de cuidados pelo SUS no enfrentamento de situações de
vulnerabilidade na proteção e empoderamento dessas famílias.
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2. OBJETIVOS
2.1. Geral


Compreender a experiência do cuidado familiar no adoecimento raro por Epidermólise
Bolhosa.

2.2. Específicos
 Analisar a produção científica sobre o cuidado familiar prestado às crianças e aos
adolescentes com Epidermólise Bolhosa.
 Conhecer a experiência de cuidado familiar modelado a um ente a partir do
adoecimento raro por Epidermólise Bolhosa.
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3. QUADRO TEÓRICO
3.1. Doenças raras
As condições crônicas representam importante problema de saúde pública no mundo,
impactam diretamente na vida dos indivíduos e famílias que as vivenciam e constituem-se um
desafio para o setor saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as condições
crônicas são responsáveis por 60% de todas as causas de adoecimento no mundo. E estima-se
para 2020 que 80% da carga total de doenças em países em desenvolvimento serão advindos
das condições crônicas (OMS, 2003; OMS; OPAS, 2015).
Nas

crianças

e

adolescentes

as

condições

crônicas

vem

aumentando

significativamente, devido à redução da mortalidade infantil, melhorias das tecnologias e
assistência em saúde, aumento da cobertura vacinal e melhoria dos indicadores sociais
(MOURA et al., 2017; SIMON et al., 2010). Nessa população, as condições crônicas são
responsáveis pelo aumento do número de internações hospitalares. Nos Estado Unidos às
hospitalizações são crescentes no país, de 1997 a 2006 essas condições representavam 8,9% e
10,1% do total de internação hospitalar respectivamente (SIMON et al., 2010).
No Brasil estima-se que as condições crônicas complexas apresentam incidência de
331 casos por 100.000 mil habitantes com idade inferior a 18 anos, com estimativa de
240.000 hospitalizações no SUS por ano, sendo as causas mais comuns doenças do aparelho
respiratório, neoplasias e doenças do sistema nervoso. Esses dados epidemiológicos
evidenciam a emergente questão de saúde pública do país também nessa população (MOURA
et al., 2017).
As condições crônicas são definidas como agravos de longa duração, causados por
diversos fatores, com prognósticos variados e evolução clínica incerta que demandam
gerenciamento do sistema de saúde (BRASIL, 2013). Dessa forma é possível incluir na
categoria de condição crônica diferentes agravos a saúde tais como: as doenças crônicas não
transmissíveis; distúrbios mentais de longo prazo, como a depressão e a esquizofrenia;
deficiências físicas, como a cegueira e amputação; algumas doenças transmissíveis que
apresentam evolução clínica crônica com tratamentos de longo prazo e indefinido, como por
exemplo, a aids, tuberculose e hanseníase (OMS, 2003), entre outros.
Dentre as condições crônicas encontram-se o grupo das doenças raras, essas por sua
vez, geralmente estão ligadas a mutações genéticas que levam a alterações fisiopatológicas e
repercutem no funcionamento do organismo (LUZ; SILVA; DEMONTIGNY, 2015). Quando
avaliadas de forma isolada, apresentam baixa prevalência, entretanto ao mensurar a carga total
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tornam-se mais visíveis epidemiologicamente, afetando milhões de pessoas e famílias
(FEDERHEN et al., 2014; MOREIRA et al., 2017a). Atualmente são conhecidas de seis a oito
mil doenças raras, as quais atingem cerca de 6% a 8% da população mundial. No Brasil
estima-se que existam entre 13 a 15 milhões de pessoas vivenciando alguma doença rara
(AURELIANO, 2018; FEDERHEN et al., 2014; INTERFARMA, 2013; LUZ; SILVA;
DEMONTIGNY, 2015).
A taxa de prevalência de doença rara varia de acordo com o país. No Reino Unido é
considerada quando afeta até 35 pessoas em cada 100.000 indivíduos, nos Estados Unidos da
América aquela que afeta até 40 pessoas em cada 100.000 indivíduos (LIPPE; DIESEN;
FERAGEN, 2017). No Brasil considera-se doença rara aquela que afeta até 65 pessoas em
cada 100.000 indivíduos, ou seja, 1,3 pessoas para cada 2.000 indivíduos (BRASIL, 2014b).
A maioria destas doenças manifesta-se no início da vida, sobretudo na faixa etária de
zero a cinco anos. Elas contribuem significativamente para a mortalidade nos primeiros
dezoitos anos de vida (INTERFARMA, 2013).
Dentre as principais necessidades assistenciais dos indivíduos e famílias que
vivenciam alguma doença rara encontram-se o diagnóstico preciso e precoce, profissionais
qualificados, infraestrutura dos serviços de saúde, acesso a medicamentos e acompanhamento
dos tratamentos prescritos (INTERFARMA, 2013).
No caso do diagnóstico na doença rara esse se configura como um processo complexo,
pois geralmente demora muito tempo até que ele seja preciso, podendo inclusive levar anos
para alcançá-lo (AURELIANO, 2018), o que muitas vezes, só é possível com acesso a
serviços especializados (LUZ; SILVA; DEMONTIGNY, 2015). Esse processo demorado,
implica em conseguir consultas com especialistas, exames adequados, e por se tratar de
doença rara envolve o conhecimento dos profissionais de saúde sobre essas, que na maioria
das vezes, desconhecem casos clínicos que poderiam servir como referência (SOARES et al.,
2016b).
Um aspecto importante a destacar sobre o diagnóstico na doença rara é que ele
envolve aspectos fundamentais para a manutenção da vida do ente adoecido. O diagnóstico
possibilita o acesso ao tratamento adequado, quando esse existe, e auxílio social
(AURELIANO, 2018).
Após o diagnóstico, outro desafio relevante a ser enfrentado é o tratamento. No caso
das doenças raras a maioria não possui tratamento aprovado e depende de investimentos em
pesquisas (FEDERHEN et al., 2014; INTERFARMA, 2013). Aquelas doenças raras que
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possuem terapêutica definida, geralmente são onerosas e de difícil acesso (LUZ; SILVA;
DEMONTIGNY, 2015).
Os medicamentos destinados ao tratamento nas doenças raras são também conhecidos
como medicamentos órfãos. Esse termo refere-se a medicamentos potencialmente úteis, mas
que não estão disponíveis no mercado, uma vez que a sua produção não é considerada
lucrativa para a indústria farmacêutica (FEDERHEN et al., 2014).
Para o acesso ao tratamento medicamentoso a família enfrenta dificuldades, visto que
a maioria desses não está inclusa na lista de medicamentos fornecidos pelo SUS. Uma das
razões está relacionada aos critérios de avaliação para a inclusão de medicamentos fornecidos
pelo SUS, que utiliza parâmetros únicos (eficácia do tratamento e impactos dos custos),
independente da prevalência da doença (FEDERHEN et al., 2014). No caso das doenças raras,
mesmo que o tratamento medicamentoso seja de alta eficácia, os impactos dos custos
terminam sendo altos, pois considera o número de pessoas a serem atendidas, nesse caso,
pouquíssimas pessoas. Em decorrência disso, o acesso ao tratamento com medicação de alto
custo ocorre na maioria dos casos pela via judicial (LUZ; SILVA; DEMONTIGNY, 2015).
Esses aspectos em conjunto com a demanda de organizações não governamentais e
instituições de pesquisa levantou a necessidade de iniciativa do Brasil para o desenvolvimento
de legislação que defina de forma clara os pontos relacionados às doenças raras
(AURELIANO, 2018). Nesse sentido o Ministério da Saúde (MS) instituiu a Política
Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras (PNAIPDR) a partir da
publicação da Portaria nº 199/2014 (BRASIL, 2014).
A política tem como objetivos contribuir para a redução da morbimortalidade, das
manifestações secundárias e com a melhoria da qualidade de vida das pessoas que convivem
com uma condição rara de adoecimento. As diretrizes que orientam essa política buscam
assegurar por meio de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno,
redução de incapacidade, cuidados paliativos e melhoria da qualidade de vida dos indivíduos
e famílias (BRASIL, 2014).
Essa política orienta a elaboração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para
as doenças raras, com o objetivo de orientar os profissionais de saúde com critérios para o
diagnóstico, opções terapêuticas, bem como os mecanismos para o monitoramento clínico em
relação à efetividade do tratamento e a supervisão de possíveis efeitos adversos (BRASIL,
2014). A elaboração desses protocolos está sendo desenvolvida a partir de critérios
estabelecidos baseando-se em especialistas e respeitando os princípios de integralidade,
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equidade e universalidade do SUS. São consideradas entre os critérios a prevalência da
doença, a influência do diagnóstico precoce no prognóstico e a existência de tratamento
medicamentoso ou não (BRASIL, 2015b). As que ainda não possuem protocolos serão
contemplados subsequentemente (FEDERHEN et al., 2014).
A PNAIPDR prevê algumas medidas com o objetivo de oferecer diagnósticos mais
precisos e rápidos, possibilitando o início do tratamento precoce e mais eficaz. Dentre as
medidas está a habilitação de serviços especializados para o atendimento de pessoas e famílias
que vivenciam alguma doença rara, ampliação da lista de medicamentos oferecidos, exames
de DNA e aconselhamento genético (BRASIL, 2014b). Até o momento, o MS habilitou sete
estabelecimentos de saúde como serviços de referência em doenças raras no país
(AURELIANO, 2018).
O acesso a serviços especializados para atendimento do adoecimento raro possibilita
aos indivíduos e famílias o suporte diagnóstico, tratamento e acompanhamento
multiprofissional (LUZ; SILVA; DEMONTIGNY, 2015).
Entre a equipe multiprofissional o enfermeiro tem papel importante no atendimento às
doenças raras. Na atenção primária, como o coordenador das estratégias, deve conhecer os
casos existentes na área de abrangência da unidade para prestar o atendimento necessário.
Como educador em saúde, atua na orientação das famílias na triagem neonatal, tratamento e
aconselhamento genético no âmbito da consulta de enfermagem (COFEN, 2014). Além disso,
pode identificar e mobilizar serviços não governamentais e serviços de saúde e social,
amenizando o isolamento dessas famílias em seus itinerários terapêuticos (LUZ; SILVA;
DEMONTIGNY, 2015).
Na maioria das vezes, é necessário que a família busque redes de colaboração de
forma intensa e constante amparo de diferentes ordens e lugares que possam auxiliá-las na
provisão e garantia da efetividade do cuidado requerido pelo ente (AURELIANO, 2018; LUZ;
SILVA; DEMONTIGNY, 2015; SOARES et al., 2016b). Nesse sentido, as associações de
pessoas e famílias com doenças raras tem característica facilitadora na garantia desses
direitos, muitas vezes não contemplados nos serviços de saúde pública (LUZ; SILVA;
DEMONTIGNY, 2015). Outra grande contribuição das associações são as conquistas nos
espaços governamentais (BRASIL, 2015b; FEDERHEN et al., 2014).
No caso das doenças raras, as discussões sobre as necessidades de cuidados parecem
estar centradas em torno dos medicamentos de alto custo. Poucas iniciativas têm contemplado
a experiência das famílias que vivenciam alguma doença rara hereditária nos aspectos sociais,
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tais como o acesso ao tratamento e assistência de saúde, educação, mobilidade e previdência
social e a continuidade do cuidado pela família (AURELIANO, 2018).
O Brasil tem avançado no que tange ao contexto das doenças raras ao estabelecer uma
política pública para essa população. Entretanto, deve-se reconhecer que esse avanço ainda é
tímido frente às necessidades impostas ao indivíduo e família. O contexto do país ainda está
distante do que está preconizado na política, sendo que a comunidade científica, profissionais
de saúde dispõe de conhecimentos restritos no que se refere às doenças raras. É preciso que o
país incentive a realização de pesquisas que busquem novas possibilidades terapêuticas
(FEDERHEN et al., 2014; SOARES et al., 2016a).
3.2. Epidermólise Bolhosa
No grupo das doenças raras estão as genodermatoses que abrange um conjunto de
agravos de origem hereditária e genética que afeta principalmente a pele e a mucosa. Um dos
principais grupos de genodermatoses é a EB, doença rara, genética, hereditária com impacto
desconfigurante devido formação de bolhas na pele e mucosa (FINE; HINTNER, 2009;
SAMPAIO; OLIVEIRA; MIGUELEZ, 2007)
Os dados epidemiológicos da EB variam de acordo com o país e são de difícil
precisão, visto que na maioria dos países não existem um sistema de informação para avaliar a
sua distribuição com exceção dos Estados Unidos, onde iniciativas de cadastro e pesquisas
financiadas definiu a incidência e a prevalência da EB nesse país (FINE, 2016).
Nos Estados Unidos, em 1986 o National Institutes of Health estabeleceu o National
Epidermolysis Bullosa Registry (NEBR) como um projeto multicêntrico com o intuito de
caracterizar a EB em termos epidemiológico, clínico, ultra estrutural e molecular. Em 2016
foi publicado um estudo que acompanhou durante dezesseis anos (1986 a 2002) 3271 pessoas
cadastradas no NEBR, cujo resultado permite afirmar que nos Estados Unidos a EB apresenta
uma prevalência de 11.07 casos por um milhão de habitantes e incidência de 19.57 casos por
um milhão de nascidos vivos (FINE, 2016).
Os dados epidemiológicos da EB no Brasil são desconhecidos, visto tratar-se de uma
doença rara e não inclusa na lista de notificação compulsória e agravos do Ministério da
Saúde, o que dificulta conhecer sua distribuição no país (BRASIL, 2016; CAPRARA;
VERAS, 2005; SABIÁ, 2016). Entretanto, por iniciativa da Dystrophic Epidermolysis Bullosa
Research Association of Brazil (DEBRA of Brazil) considerada uma instituição leiga, foi
desenvolvido e encontra-se em andamento desde 2014 o Cadastro Nacional de Pessoas com
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Epidermólise Bolhosa online, onde pessoas com EB podem se cadastrar ou serem cadastradas
por suas famílias.
Essa plataforma poderá auxiliar no conhecimento sobre a distribuição da EB no país,
todavia possui graves limitações metodológicas uma vez que as informações são prestadas
pelas pessoas ou famílias afetadas sem uma confirmação rigorosa do diagnóstico do tipo e
subtipo do EB. Todavia, essa iniciativa marca um primeiro passo dentro do universo dessa
doença rara no Brasil. Segundo estimativa dessa mesma instituição, deve existir no país cerca
de 1600 pessoas com EB (Fonte: http://debrabrasil.com.br/).
A forma genética e hereditária, manifestação mais comum da EB, ocorre a partir da
mutação de genes responsáveis pela codificação de diferentes proteínas constituintes das
fibras que promovem a adesão dermoepidérmica, ou seja, que ancoram as camadas da pele.
Com a ausência ou diminuição dessas proteínas, as camadas não ficam fixas e,
consequentemente, ao menor atrito se soltam formando espaços entre si que são preenchidos
por fluídos ricos em proteínas, dando origem a bolhas que evoluem para ferida (CORRÊA;
COLTRO; FARINA JUNIOR, 2016; FINE; HINTNER, 2009).
A EB divide-se em quatro tipos caracterizados de acordo com a localização da
proteína que sofreu mutação: EB Simples, EB Juncional, EB Distrófica e a Síndrome de
Kinder (FINE et al., 2014; FINE; HINTNER, 2009; LAIMER; PRODINGER; BAUER, 2015;
TABOLLI et al., 2010). Os quatro tipos de EB por sua vez dividem-se em diferentes subtipos,
sendo que a gravidade da EB está relacionada à proteína mutada (tipo) e ao seu grau de
mutação (subtipo) (CORRÊA; COLTRO; FARINA JUNIOR, 2016; FINE; HINTNER, 2009;
LAIMER; PRODINGER; BAUER, 2015).
A EB simples geralmente tem herança autossômica dominante que resulta em
formação de bolhas causadas por alteração genética na proteína que forma o arcabouço da
queratina dentro das células epidérmicas basais (DENYER; PILLAY; CLAPHAM, 2017). O
subtipo mais comum de EB simples caracteriza-se pela formação de bolhas intradérmicas que
geralmente não deixam cicatrizes e cujo surgimento das bolhas tende a diminuir com a idade
(LAIMER; PRODINGER; BAUER, 2015).
A EB Juncional tem herança autossômica recessiva que se caracteriza por mutação nos
genes que codificam os componentes estruturais dos filamentos de ancoragem da pele. A
formação das bolhas ocorre entre as células basais e a lâmina densa, ou seja, na junção
dermoepidérmica (ANGELO et al., 2012; DENYER; PILLAY; CLAPHAM, 2017). Dessa
forma, as bolhas são profundas e acometem grande parte da superfície corpórea resultando em
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atrofia da pele e se caracteriza como uma forma grave de EB (PITTA; MAGALHÃES;
SILVA, 2016).
A EB Distrófica tem herança tanto dominante como recessiva, sendo a forma recessiva
considerada mais grave. A alteração genética envolve a proteína colágeno VII que pode estar
diminuída ou ausente. A proteína colágena VII é um componente primordial das fibrilas de
ancoragem responsável pela fixação da epiderme à derme. Assim, as bolhas resultantes são
mais profundas que nos tipos anteriores, levando a cicatrizes e muitas vezes a mutilações
severas (DENYER; PILLAY; CLAPHAM, 2017; PITTA; MAGALHÃES; SILVA, 2016).
A Síndrome de Kindler possui herança autossômica recessiva, que resulta de mutações
do gene codificador da proteína dos queratinócitos basais além da locação anormal no tecido
conectivo da proteína do colágeno VII (ANGELO et al., 2012; SABIÁ, 2016). Sua
característica principal é comportar todas as alterações presentes nos demais tipos de EB.
Sendo assim, a formação de bolhas ocorre nas diferentes regiões, ou seja, intradérmico, na
lâmina lúcida e abaixo da lâmina densa (BIRCHER et al., 1993; FINE et al., 2014; PITTA;
MAGALHÃES; SILVA, 2016).
A EB também se manifesta na forma adquirida, mais rara que a forma genética e
hereditária, causada por reação autoimune desencadeada pela ação de anticorpos que se
depositam na lâmina e na sub-lâmina densa e reagem contra as proteínas constituintes das
fibras que sustentam as diferentes camadas da pele, promovendo o desenvolvimento de bolhas
e feridas na pele e mucosa, que caracterizam a EB (FINE; HINTNER, 2009).
O diagnóstico da EB pode ser realizado no período pré-natal por meio da biopsia da
pele fetal ou análise do DNA fetal (FINE; HINTNER, 2009; SAMPAIO; OLIVEIRA;
MIGUELEZ, 2007). Apesar de existir essa possibilidade, no Brasil é pouco utilizada, seja
pelo alto custo ou a falta de materiais específicos para a sua realização (SAMPAIO;
OLIVEIRA; MIGUELEZ, 2007).
O diagnóstico clínico pode ser realizado após o nascimento, levando em consideração
a evolução e característica das lesões (CAPRARA; VERAS, 2005; KAHRAMAN; ÇIFTÇI;
TIMUÇIN, 2017). Para confirmação e determinação do tipo e subtipo da EB é necessário
realizar a biopsia da pele para investigação imunohistológico e ultra estrutural com microscopia
eletrônica de transmissão e mapeamento de imunofluorescência (CORRÊA; COLTRO;
FARINA JUNIOR, 2016; FINE et al., 2014).
Por se tratar de uma doença rara, o diagnóstico depende do local de nascimento ou
moradia da criança e, principalmente da existência de profissional com conhecimento sobre
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esse agravo, como os especialistas em dermatologia e genética. Profissionais que já tiveram
contato com esse agravo, geralmente tem facilidade em reconhecê-lo, ao contrário daqueles
que nunca tiveram a oportunidade de presenciar uma pessoa com essa doença rara (FINE;
HINTNER, 2009).
O curso clínico da doença depende do tipo e subtipo da EB, varia da evolução severa
que envolve vários órgãos e pode levar a morte, às formas brandas cuja fragilidade epitelial é
leve e sem grande comprometimento sistêmico (TABOLLI et al., 2010).
A pele é a principal responsável pela proteção do organismo humano contra o meio
externo, pela sua estrutura anatômica e funções fisiológicas. Todavia, como dito
anteriormente, na EB devido à fragilidade dermatológica, as lesões em forma de bolhas se
desenvolvem em qualquer parte do corpo revestido por pele ou mucosa (vide Figura 1). Com
a integridade da pele prejudicada, o indivíduo acometido com a EB corre riscos diários que
podem levar a morte por quadros infecciosos, anemia, desidratação (FINE; HINTNER, 2009;
LAIMER; PRODINGER; BAUER, 2015).
Figura 1. Lesões cutâneas da Epidermólise Bolhosa.

a
Fonte: Laimer, Prodinger e Bauer (2015).
A dor é um sintoma presente na vida de pessoas com EB e é considerado o sintoma
mais debilitante desse agravo (BRUN et al., 2017; SCHRÄDER; YUEN; JONKMAN, 2018;
VAN SCHEPPINGEN et al., 2008a) representando um desafio difícil de ser superado
principalmente quando compromete as atividades de vida diária (FORTUNA et al., 2017).
Atividades como banho ou troca de curativos são consideradas as mais dolorosas no cotidiano
de pessoas com EB (VAN SCHEPPINGEN et al., 2008a).
Um estudo observacional multicêntrico realizado na França teve por objetivo
caracterizar a dor e avaliar seu impacto na qualidade de vida de pessoas com EB Simples, por
meio de escalas validadas. Participaram desse estudo 57 pessoas das quais 27 eram crianças,
todas com EB simples cujas bolhas e lesões se limitavam às regiões palmar e plantar. O
estudo concluiu que pessoas com EB simples possuem dor subtratada apesar de frequente e
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intensa a ponto de apresentar característica de dor neuropática. Concluiu ainda que a dor da
EB simples tem impacto na qualidade de vida e nas atividades socio profissionais das pessoas
afetadas (BRUN et al., 2017).
Outro estudo realizado na University Medical Center Groningen na Holanda utilizou
uma versão ajustada e validada da Escala de Dor Neuropata em 43 pessoas com EB. O
resultado evidenciou que 91% das pessoas com EB que participaram do estudo, apresentavam
dor intensa e que as pessoas com EB distrófica e EB juncional relataram qualidades álgicas
patognomônicas da dor neuropática (SCHRÄDER; YUEN; JONKMAN, 2018).
As complicações da EB variam de acordo com a severidade da doença e podem
aparecer desde o nascimento. Estas incluem alterações em quase todos os sistemas do
organismo, tais como o trato gastrointestinal, geniturinário, respiratório, oftalmológico, maior
predisposição para o desenvolvimento de neoplasias dermatológicas e encapsulamento das
mãos e dos pés em decorrência da cicatrização das feridas (ANGELO et al., 2012; FINE;
HINTNER, 2009; KIM et al., 2018). Além de desnutrição, anemia, retardo no crescimento,
inflamação crônica, infecções e sepse (LAIMER; PRODINGER; BAUER, 2015).
No trato gastrointestinal as principais complicações incluem o desenvolvimento de
bolhas e feridas nas mucosas das partes anatômicas que o compõe. Ocorre principalmente a
estenose de esôfago que requer intervenção cirúrgica para correção. Além disso, pode
apresentar refluxo esofágico, disfagia, constipação crônica, megacólon e defecação dolorosa
(LAIMER; PRODINGER; BAUER, 2015).
No trato geniturinário o acometimento pode acontecer na pelve renal, ureter e bexiga,
dependendo do tipo e subtipo da doença. As complicações incluem hematúria, estenose do
meato uretral, divertículo uretral, hidro nefrose, amiloide renal que levam a insuficiência renal
crônica (ANGELO et al., 2012).
O sistema respiratório do indivíduo com EB pode apresentar alterações significantes,
tais como formação de edema, bolhas e cicatrizes nas membranas de revestimento, rouquidão,
disfonia, estenose laríngea, dispneia, pneumonia aguda e obstrução das vias aéreas (LAIMER;
PRODINGER; BAUER, 2015).
As alterações oftalmológicas podem ser agudas ou crônicas e ocorrem principalmente
em decorrência da sensibilidade exacerbada no revestimento das estruturas oculares.
Desencadeia erosões da córnea/conjuntiva, cicatrizes da córnea, fotofobia, blefarite, obstrução
do ducto nasolacrimal, podendo levar até a cegueira (ANGELO et al., 2012; LAIMER;
PRODINGER; BAUER, 2015).
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Uma das complicações mais temidas e devastadoras na EB é o desenvolvimento de
carcinoma, por ser agressivo, com provável disseminação metastática e apresentar alta taxa de
mortalidade (FINE; HINTNER, 2009; KIM et al., 2018; LAIMER; PRODINGER; BAUER,
2015). Detalhes da sua patogenicidade ainda são desconhecidos, entretanto sabe-se que os
ciclos repetitivos de danos e reparos teciduais estão envolvidos nesse processo e as células
tumorais são originadas geralmente de úlceras crônicas e feridas não cicatrizantes. Na EB tipo
distrófico, estudo recente identificou o desenvolvimento de carcinoma em mais de 35% dos
indivíduos avaliados, sendo que a idade mínima para o desenvolvimento foi de dezesseis
anos, com idade média de 30 anos, e após o diagnóstico o tempo de vida varia de quatro a
cinco anos com provável evolução para metástase (KIM et al., 2018).
Em decorrência das complicações, a evolução clínica da EB resulta em deficiência em
muitos casos, desconfiguração e estigma social. Dessa forma, para a pessoa adoecida a
qualidade de vida é prejudicada pelos danos físicos, bem-estar social e emocional (BENÍCIO
et al., 2016; BRUN et al., 2017; DURES et al., 2011; JEON; ON; KIM, 2016; YUEN et al.,
2014). Causando restrições nas habilidades físicas, e consequentemente mudanças nas
atividades diárias (KAHRAMAN; ÇIFTÇI; TIMUÇIN, 2017).
Atualmente não existe cura para a EB ou terapias que controlem a formação de bolhas
na pele ou mucosa. O tratamento tem como objetivo proporcionar melhor qualidade de vida
para os indivíduos adoecidos por meio de cuidados com a pele para prevenir ou mesmo
amenizar a formação de bolhas e feridas, reconhecimento sintomático precoce e tratamento
das complicações (EL HACHEM et al., 2014). É importante ressaltar que o tratamento de
uma pessoa acometida por uma doença cuja principal característica é o desenvolvimento de
bolhas ao menor contato com sua pele ou mucosa, requer o desenvolvimento de abordagens
terapêuticas alternativas e específicas para tal condição (ANGELO et al., 2012).
O tratamento requer atuação de equipe multiprofissional com o envolvimento de
enfermeiros, médicos de diversas especialidades, dentistas, psicólogos, nutricionistas,
fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais (AMARAL; ANDRADE;
BARBOSA, 2014; DURES et al., 2011; STEINBERG et al., 2014).
O acompanhamento com o profissional geneticista para a caracterização molecular
completa é importante para melhor definir a correlação genótipo/fenótipo, como para
possibilitar um aconselhamento genético e um prognóstico mais acurado (BARROS;
RASKIN; PEREIRA-FERRARI, 2004).

32

Para a equipe de enfermagem, o cuidado ao indivíduo com EB é um desafio a ser
enfrentado. Esses profissionais devem propiciar que a família compreenda a doença de forma
precisa e orientar nos cuidados necessários no banho, vestuário, alimentação, higiene oral,
prevenção para evitar traumas na região cutaneomucosa, cuidados com as bolhas e coberturas
adequadas para as feridas, conforme a necessidade individual de cada caso (AMARAL;
ANDRADE; BARBOSA, 2014). Para um suporte efetivo dos enfermeiros, é necessário que
esse profissional identifique a sobrecarga dos cuidadores e os fatores que afetam o processo
de cuidado (KAHRAMAN; ÇIFTÇI; TIMUÇIN, 2017).
Existem algumas associações sociais com o objetivo de apoiar os indivíduos que
vivem com EB e suas famílias. Essas são iniciativas sem fins lucrativas e geralmente fundadas
e gerenciadas por pais de crianças que vivenciam a EB. Nesse contexto, nos Estados Unidos a
Dystrophic Epidermolysis Bullosa Research Association of America (DEBRA of América)
representa uma importante organização mundial no contexto do adoecimento por EB.
A DEBRA foi fundada em 1980 pela iniciativa de uma mãe que tinha um filho com
EB. Tem como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem com EB através
do financiamento de pesquisas voltadas para a cura e para tratamentos mais efetivos, bem
como a disponibilidade de programas e serviços gratuitos para as pessoas com EB e famílias.
Ao longo dos 35 anos da sua existência contribuiu para importantes conquistas nos Estados
Unidos, país de origem, como doações federais para pesquisas, criação de cinco centros
clínicos, além de um registro de pessoas com EB (Fonte: http://www.debra.org/). Essa
associação alcançou panoramas internacionais e hoje representa uma rede mundial de apoio
aos indivíduos e famílias que vivenciam a EB, com 36 países membros, entre eles o Brasil.
A DEBRA Brasil foi fundada em 2011 sendo a diretoria composta por membros de
associações de EB estaduais brasileiras. A iniciativa tem como objetivo difundir o
conhecimento sobre a EB junto aos profissionais de saúde e à população em geral, promover
acesso aos tratamentos de saúde adequados, de forma a contribuir com a qualidade de vida
dos indivíduos e famílias que vivem com EB (Fonte: http://debrabrasil.com.br/).
As associações existentes no país são associadas à DEBRA Brasil e são extremamente
importantes para o desenvolvimento das atividades propostas, uma vez que elas têm um
contato mais próximo e direto com as pessoas e seus familiares. Atualmente existem sete
instituições associadas, essas estão distribuídas em diferentes espaços geográficos do país, tais
como: Paraná, Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa
Catarina, São Paulo capital e Santo André-SP (Fonte: http://debrabrasil.com.br/). Não existe
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associação no estado de Mato Grosso, sendo a do Distrito Federal a instituição que responde
pela Região Centro Oeste do país.
No Brasil a associação pioneira foi a Associação de Parentes, Amigos e Portadores de
Epidermólise Bolhosa Congênita (APPEB) fundada em Brasília-DF em 2000 por um grupo de
pais que decidiram se agrupar para trocar experiências. A atuação é com enfoque as pessoas e
famílias que vivenciam a EB residentes nos estados do Centro Oeste. Atuam com o objetivo
de sensibilizar profissionais de saúde para estudar sobre a doença, por meio da troca de
experiências orientarem as famílias sobre o uso de curativos, medicamentos e alimentação,
além de possibilitar assistência de profissionais de saúde no Hospital Universitário de Brasília
(APPEB, 2018).
Apesar de ser uma doença rara, é muito antiga, e sua característica clínica inclui a
possibilidade de desenvolvimento de terapêuticas que podem ser utilizadas para o tratamento
de feridas decorrente de outras condições de saúde. Assim, principalmente por meio do apoio
financeiro da DEBRA internacional há investimentos em estudos com o objetivo de encontrar
a cura e melhores tratamentos (RIEDL; DART, 2013).
Apesar de no Brasil a PNAIPDR orientar o desenvolvimento de protocolos clínicos e
diretrizes terapêuticas para as doenças raras, ainda não existe o protocolo clínico para a EB,
há necessidade de incentivar estudos para o seu desenvolvimento, o que oferecerá uma
assistência com erros minimizados, condicionando uma maior padronização e melhorando as
ações direcionadas a essas pessoas e suas famílias (SABIÁ, 2016).
3.3. Cuidado familiar no adoecimento raro por Epidermólise Bolhosa
O adoecimento configura-se como um momento difícil a ser enfrentado pelos
indivíduos e famílias. E mesmo diante de tal situação as pessoas e suas famílias dizem sim a
vida, e no processo de enfrentamento cuidam da vida, na vida e para a vida, com as
potencialidades que tem no aqui e agora (BELLATO; ARAUJO, 2015).
O adoecimento crônico demanda atenção contínua e regular no que concernem as
necessidades de cuidado. Essas necessidades são sanadas, na maioria das vezes, pela família,
que assume o papel de principal cuidadora. Atualmente a família é reconhecida como
cuidadora primária dos seus entes, as quais busca com os recursos que dispõem, por vezes em
situações de vulnerabilidade, oferecer elementos para concepção, criação e execução de
cuidados requeridos ao longo da vida (BELLATO et al., 2015; BELLATO et al., 2016).
O nascimento de uma criança enferma no seio familiar provoca comportamentos e
sentimentos ímpares. As famílias se deparam com a necessidade de (re) organizar a vida
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cotidiana e assumir novas responsabilidades além das habituais (LUZ; SILVA;
DEMONTIGNY, 2015).
O cuidado nesse contexto é realizado de forma compartilhada por meio da rede de
sustentação. Funciona de forma dinâmica, plural e mutável, constituída por pessoas próximas,
como parentes e amigos. Configura-se como uma rede de apoio, e contribui na tessitura do
cuidado tanto para o alcance dos recursos, como na busca por garanti-los nas várias situações
de cuidado ao longo do tempo (BELLATO et al., 2016).
Por vezes, essa responsabilização da família como cuidadora primária na situação de
adoecimento crônico é permeada por sanar questões que muitas vezes são de responsabilidade
ético-legal dos profissionais e serviços de saúde, sendo eles pouco efetivos (BELLATO et al.,
2015). Os serviços e profissionais de saúde são requeridos pela família em momentos
específicos, intervindo assim, de forma pontual. As famílias ao buscar esses espaços têm
enfrentado constrangimentos por terem seus modos próprios de cuidado desvalorizados e
desconsiderados. Essa postura que o setor saúde assume tem se mostrado pouco efetiva em
contribuir com o cuidado das pessoas e famílias (BELLATO et al., 2016; SOARES et al.,
2016b).
Por se tratar de condições crônicas, essas requerem atenção contínua por período
indeterminado, muitas vezes relegado pelos serviços e profissionais de saúde, ao indivíduo e
família o processo de gerenciamento da própria condição. Nesse sentido, os serviços precisam
adotar uma nova forma de encarar e gerenciar as condições crônicas em conjunto com as
famílias, sendo este um desafio para os serviços de saúde atualmente (BELLATO et al., 2016;
OMS, 2003).
Portanto, as práticas profissionais produzidas no contexto do adoecimento crônico
devem sinergizar-se com o cuidado familiar, fomentando e ampliando seus potenciais. E não
fazendo o contrário, exaurindo-os pelo aumento do esforço na busca pelo cuidado
(BELLATO et al., 2016).
Nos casos de adoecimento raro a família também assume o papel de principal
cuidadora, onde geralmente uma pessoal abdica de todas as suas atividades para assumir de
forma exclusiva o cuidado com o ente adoecido (INTERFARMA, 2013). A duração e os
efeitos trazidos pela doença rara, tanto as condições físicas debilitantes que exigem cuidados
intensos, como o componente genético que não pode ser controlado, implica em necessidades
de cuidados extenuantes que afeta significativamente a vida da família, especificadamente as
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mulheres, mães, esposas, irmãs ou filhas, que assumem o papel de principal cuidadora
(AURELIANO, 2018).
As doenças raras possuem um grande potencial para alterar a vida dos sujeitos e
famílias que as vivenciam. Tanto pelo fator das limitações biológicas como pelas incertezas
geradas sobre seu prognóstico, pois muitas delas nem sequer tem o controle dos sintomas
manifestados. A família é afetada de diversas formas: necessidade imediata de cuidado do
ente adoecido, reorganização do espaço físico da casa, preocupação com a própria saúde e o
da prole pelo risco da doença se perpetuar nas próximas gerações (AURELIANO, 2018).
A raridade da doença impõe desafios que englobam restrições físicas e limitações,
com impactos psicológicos, sociais e de bem-estar geral. Os psicológicos incluem a falta de
autonomia e liberdade devido às demandas do tratamento, incerteza sobre a evolução da
doença e sofrimento emocional como consequência da dor, que geralmente se faz presente. Os
sociais a falta de compreensão e conhecimento das pessoas, que levam a equívocos, exclusão
social e estigma (LIPPE; DIESEN; FERAGEN, 2017).
No adoecimento raro os direitos relativos ao acesso aos serviços de saúde de
qualidade, à equidade, à resolutividade e integralidade nem sempre são respeitados, seja
porque os serviços não dispõem de recursos tecnológicos para atender uma condição rara ou
porque os profissionais não estão preparados (LUZ; SILVA; DEMONTIGNY, 2015). Isso
impõe a família uma peregrinação, ultrapassando limites geográficos inclusive, na tentativa de
encontrar diferentes profissionais que possam auxiliar no melhor cuidado ao ente adoecido
(SOARES et al., 2016b). A doença rara, antes de ser uma condição clínica, é uma questão de
família em sua complexidade (AURELIANO, 2018).
O mergulho intenso da família no cuidado implica no desenvolvimento do olhar
apurado no que concerne as minuciosidades das necessidades requeridas pelo ente que
vivencia a doença rara. Estudo desenvolvido por Soares et al., (2016b) evidenciou o
empoderamento dos pais nas decisões relacionadas a procedimentos de saúde o qual o filho
deveria ser submetido. A decisão é tomada levando em consideração sempre o bem-estar do
ente, o que envolve ponderações do que seja mais conveniente, sensato, prudente e acertado,
analisando os benefícios trazidos pelo mesmo.
No caso do adoecimento raro é importante destacar que os estudos são em sua grande
maioria realizados com enfoque nos aspectos clínicos da doença. São escassos na literatura
aqueles que tratem do modo como a doença rara afeta a vida da família e pessoa adoecida e a
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experiência de cuidado vivenciada nesse processo (DURES et al., 2011; LIPPE; DIESEN;
FERAGEN, 2017; SOARES et al., 2016b).
Em relação à EB, os estudos com objetivo de compreender a doença no contexto
familiar também são escassos na literatura, os que têm essa proposta na sua maioria possuem
abordagem quantitativa. O primeiro estudo identificado nessa perspectiva foi realizado em
1986 na França com o objetivo de investigar os problemas enfrentados pelos pais ao cuidar
das crianças com EB. Os resultados já chamavam a atenção para a sobrecarga de cuidados e
afetamento psicológico que recaem na família. Esses apresentaram dificuldades na realização
dos curativos, na obtenção de roupas e sapatos adequados, alertando a necessidade de apoio
prático e emocional dos profissionais de saúde (LANSDOWN et al., 1986).
Em 2005 estudo transversal foi desenvolvido nos Estados Unidos, com a perspectiva
de investigar os impactos na relação do casal de pais que cuidam de um filho com EB. Os
resultados concluíram que o fato de ter um filho com EB, independentemente do tipo ou
subtipo, afeta significativamente a vida e a relação dos pais, resultando em implicações
negativas nos aspectos da sexualidade, na decisão em ter ou não mais filhos podendo levar
inclusive a separação (FINE et al., 2005).
No Brasil em 2005 um estudo realizado no estado do Ceará, com o objetivo de
compreender a partir da experiência de mães com filhos diagnosticados com EB os fatores
relacionados aos aspectos psicossociais, mecanismos de adaptação e superação. Os autores
apresentaram a história de três famílias, que a partir das suas experiências individuais
elucidaram questões relacionadas ao nascimento e relação com os profissionais de saúde, a
dimensão religiosa, o estigma da doença e as redes de solidariedade (CAPRARA; VERAS,
2005).
Em 2008 estudo de abordagem qualitativa realizado na Holanda objetivou
compreender os problemas enfrentados por pais de crianças com EB. Os autores concluíram
que os problemas mais relevantes enfrentados pelos pais incluem a carga da doença na vida
do filho, a necessidade de cuidado que envolve procedimentos traumáticos relacionados à dor,
o fardo de cuidados intensos requeridos pelo ente aos familiares e os desafios em lidar com os
profissionais e serviços de saúde (VAN SCHEPPINGEN et al., 2008b).
Em 2010 pesquisadores da Itália realizaram estudo transversal envolvendo 42 famílias
de crianças de até sete anos de idade com EB. O objetivo do estudo foi avaliar a carga
enfrentada pela família. Os resultados mostraram que a alta carga que a família enfrenta
independe do tipo e subtipo da EB. Os autores concluíram que todo indivíduo com EB
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depende em algum grau da família, sendo a maior demanda relacionada a gravidade das
manifestações clínicas, como a extensão das bolhas e feridas no corpo (TABOLLI et al.,
2010).
Ainda na Itália, em 2014 foi publicado estudo transversal com o objetivo de avaliar a
carga da doença nos cuidadores de crianças e adultos com EB a partir da aplicação de
questionário específico para o principal cuidador de 125 pessoas diagnosticadas com EB. Os
resultados corroboram com os obtidos no primeiro estudo realizado na Itália, de que a EB
impõe um fardo pesado aos cuidadores, e esse está relacionado com a gravidade da doença
(TABOLLI; GIANNANTONI; ABENI, 2014).
Em 2017, estudo de abordagem quantitativa foi desenvolvido na Turquia com o
objetivo de identificar a carga de cuidado em crianças com EB realizada pelos pais e os
fatores que os influenciam. Corroborando com os resultados dos outros estudos, esses autores
identificaram que os cuidados requeridos pelas crianças representam alta sobrecarga para a
família (KAHRAMAN; ÇIFTÇI; TIMUÇIN, 2017b).
O estudo mais recente na perspectiva de investigar a EB no contexto familiar foi
realizado na França e publicado em forma de resumo em 2018. Esse teve como objetivo
detalhar o impacto da EB no cotidiano familiar levando em consideração quatro dimensões: a
vida familiar; a vida da criança; a doença e tratamento; a dimensão econômica e social
(DUFRESNE; HADJ-RABIA; BODEMER, 2018).
Com isso, podemos afirmar que no caso da EB, a família além de presenciar o
sofrimento decorrente da doença durante seu tempo de vida, convive com o risco de
recorrência em futuras gerações, pelo seu caráter hereditário (AURELIANO, 2018;
SAMPAIO; OLIVEIRA; MIGUELEZ, 2007).
A necessidade de cuidado faz parte do processo de desenvolvimento da criança.
Todavia, essa prática é completamente ressignificada ao se tratar de um adoecimento em que
a criança experimenta restrições e dependências por toda a vida (KAHRAMAN; ÇIFTÇI;
TIMUÇIN, 2017b). Quando o agravo se manifesta no início da vida da criança, esse esforço
da família com os cuidados infantis será acrescido de uma série de novas ações, para além
daquelas já requeridas nessa fase (AURELIANO, 2018).
Para a família o nascimento de uma criança com EB configura-se como um evento
traumático com sentimento de insegurança e ansiedade (BENÍCIO et al., 2016; FINE;
HINTNER, 2009). Essa é afetada em diferentes dimensões, pois é necessário que desde as
primeiras horas de vida da criança a família adquira habilidade de cuidar de um bebê cuja pele
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é extremamente sensível e que ao menor contato desenvolve bolhas que evoluem para feridas
(FINE; HINTNER, 2009).
Quem assume o papel de principal cuidadora na EB na maioria das vezes são as mães
(KAHRAMAN; ÇIFTÇI; TIMUÇIN, 2017; TABOLLI et al., 2010). Os pais estão mais
relacionados com os aspectos organizacionais do cuidado, com recursos financeiros e
previsão dos materiais necessários (VAN SCHEPPINGEN et al., 2008b). Entretanto o
cuidado é realizado com o suporte familiar, a força para enfrentar a doença e a sua evolução
crônica é atribuída a família, que está sempre unida apoiando um ao outro (TABOLLI et al.,
2010).
Esse cuidado ofertado pela família requer atenção e medidas de segurança no caso do
adoecimento por EB, em decorrência da vulnerabilidade da pele que deve ser mantida fora da
possibilidade de traumas, por menores que sejam. Dessa maneira requer a retirada de joias,
alianças, roupas com botões ou zíperes, que podem machucar a pele no simples ato de
acariciar ou pegar o bebê no colo (CAPRARA; VERAS, 2005). É importante também que a
família se atente as roupas e calçados utilizados nas crianças a fim de evitar a formação de
novas bolhas. As roupas devem ser macias sem pontos de costuras ou botões que possam
exercer alguma pressão na pele. Os calçados não devem ser muito grandes ou apertados e
feitos com material macio (FINE; HINTNER, 2009).
A família vive com os sentimentos de incerteza e preocupação sobre as perspectivas
de curto e longo prazo no transcorrer da vida. Em decorrência da imprevisibilidade da
evolução da doença, não é possível prever quando o indivíduo terá um dia bom ou ruim, pois
isso depende do risco dele cair, da baixa imunidade ou do estado físico (VAN
SCHEPPINGEN et al., 2008b).
Para os pais, cuidar de uma criança com EB afeta significativamente a vida e a relação
enquanto casal. O relacionamento sexual entre os pais é em muitos casos afetado, pois essa
relação se modela quase que exclusivamente em torno do dia a dia do filho adoecido. O medo
de ter mais filhos com a doença também afeta o casal, atribuída ao impacto negativo de ter um
filho com EB, e busca métodos de esterilização para evitar que uma nova gestação aconteça
(FINE et al., 2005).
Na EB o cuidado requerido requer trabalho intenso que demanda muito tempo e impõe
a familiar alta carga emocional independentemente do tipo e subtipo manifestado na pessoa,
pois todos apresentam dependência em algum grau para o autocuidado (CAPRARA; VERAS,
2005; FINE; HINTNER, 2009; KAHRAMAN; ÇIFTÇI; TIMUÇIN, 2017; TABOLLI et al.,
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2010; TABOLLI; GIANNANTONI; ABENI, 2014). Isso nos casos mais graves, em
decorrência da extensão e distribuição de bolhas ou feridas no corpo do adoecido, a
dependência aumenta e demanda mais tempo para o cuidado, o que causa mais aflição no
cuidador (TABOLLI et al., 2010).
A dor é um sintoma presente quase que constantemente na EB em decorrência das
várias bolhas e feridas distribuídas pelo corpo. Para a família é muito difícil lidar com a dor
do ente, pois a sensação que se tem é que ao realizar os curativos diários o cuidador acaba
causando ainda mais dor. Entretanto, reconhecem a importância da realização dos curativos
para a melhor evolução das feridas e acabam não tendo outra escolha, mesmo que a sensação
de „machucar‟ o ente vai contra todos os seus sentimentos (VAN SCHEPPINGEN et al.,
2008b).
Os profissionais e serviços de saúde representam mais um dos desafios que a família
que vivencia a EB precisa enfrentar. Mesmo nos casos em que informações sobre a doença
são repassadas para os familiares pelos profissionais no nascimento, a família afirma ser
insuficientes, pois essa precisa de conhecimentos que se aproximem da realidade a ser
vivenciada, então devem demonstrar aspectos visuais e práticos, esclarecendo como devem
ser realizados os cuidados (KAHRAMAN; ÇIFTÇI; TIMUÇIN, 2017).
O desconhecimento dos profissionais de saúde sobre a doença impõe situações em que
a família precisa confrontar as condutas prescritas por esses. Em decorrência da proximidade
nos cuidados a família desenvolve habilidades e conhecimentos sobre a evolução da doença
que os colocam como „especialistas em EB‟, entretanto essa experiência é desconsiderada
pelos profissionais (VAN SCHEPPINGEN et al., 2008b).
A sobrecarga que recai na família que cuida do ente adoecido por EB é indiscutível. É
necessário que os profissionais de saúde adquiram e forneçam informações sobre a doença,
como a evolução, tratamento, bem como ofereçam capacitações para os familiares sobre os
cuidados necessários, além de suporte psicológico (TABOLLI et al., 2010). É preciso que os
profissionais de saúde considerem os fatores psicológicos dos indivíduos e famílias com EB,
compreendendo que esses podem contribuir para o bem estar e melhores prognósticos (FINE
et al., 2005).
Por fim, é importante destacar que as experiências vivenciadas por cada pessoa com
EB é única e modelada a partir da relação com a família. Todas as pessoas com EB devem ser
oportunizadas de vivenciar as coisas que a vida oferece, reconhecendo as suas limitações,
sendo estimulados pelo amor e dedicação da família a desenvolver uma personalidade forte e
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com autoconfiança, aspecto importante para o enfrentamento da doença (FINE; HINTNER,
2009).
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4. METODOLOGIA
4.1. Etapa I – Estudo de revisão
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, entendida como um tipo de pesquisa
que reúne achados de estudos primários com diferentes abordagens metodológicas e permite a
avaliação crítica e síntese das evidências científicas disponíveis (MENDES; SILVEIRA;
GALVÃO, 2008; SOARES et al., 2014).
Para delineamento do estudo utilizou-se como base os seguintes passos: 1. Escolha do
tema e definição da pergunta de pesquisa; 2. Estabelecimento dos critérios de inclusão e
exclusão; 3. Categorização dos estudos; 4. Avaliação dos estudos incluídos na revisão; 5.
Interpretação dos resultados; e 6. Apresentação da revisão/síntese do conhecimento presentes
nos artigos analisados (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).
A questão que operacionalizou a realização dessa revisão foi: „Quais as evidências
científicas sobre o cuidado prestado pela família às crianças e aos adolescentes com
Epidermólise Bolhosa?‟.
Para a busca sistematizada foram selecionados os Descritores em Ciências da Saúde
(DeCS) e o Medical Subject Headings (MeSH): Epidermólise Bolhosa (Epidermolysis
Bullosa), Cuidadores (Caregivers), Cuidado da Criança (Child Care) e Adolescente
(Adolescent). O termo Epidermólise Bolhosa foi utilizado como chave e cruzado com os
demais, no idioma português, inglês e espanhol, por meio dos operadores booleanos AND e
OR, conforme apresentado na tabela 1.
Tabela 1. Cruzamento dos termos nas bases de dados selecionadas, Cuiabá, 2018.
Base de dados
Idioma
Cruzamento
Epidermolysis Bullosa AND Caregivers
PubMed

Inglês

Epidermolysis Bullosa AND Child Care
Epidermolysis Bullosa AND Adolescent

Português Epidermólise Bolhosa AND Cuidadores
Epidermólise Bolhosa AND Cuidado da criança
Epidermólise Bolhosa AND Adolescente
BDENF
CUIDEN

Inglês

Epidermolysis Bullosa AND Caregivers
Epidermolysis Bullosa AND Child Care
42

Epidermolysis Bullosa AND Adolescent

CINAHL
SCIELO

Espanhol

Epidermólisis Ampollosa AND Cuidadores
Epidermólisis Ampollosa AND Cuidado del Niño
Epidermólisis Ampollosa AND Adolescente

Português Epidermólise Bolhosa AND Cuidadores OR Cuidado
da Criança OR Adolescente
Google
Acadêmico

Inglês

Espanhol

Epidermolysis Bullosa AND Caregivers OR Child Care
OR Adolescent
Epidermólisis Ampollosa AND
Cuidado del Niño OR Adolescente

Cuidadores

OR

A busca foi realizada em setembro de 2018 nas bases de dados PubMed, Banco de
Dados da Enfermagem (BDENF), Base de Dados Bibliográfica sobre Cuidados de Salud en
Iberoamérica (CUIDEN), Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature
(CINAHL); Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), a
Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e em outras fontes sendo Google Acadêmico.
Os critérios de inclusão estabelecidos para esta revisão foram artigos completos
publicados na íntegra, nos idiomas português, inglês e espanhol nas bases de dados já
mencionadas, independente do ano de publicação. Foram excluídos estudos do tipo reflexão,
revisão, dissertação e tese, além de documentos ministeriais.
Encontrou-se um total de 1576 artigos científicos, contudo, após a leitura do título e
resumo foram selecionados 09 para leitura na íntegra. Após essa fase de leitura crítica um
estudo não respondeu à pergunta de pesquisa e foi excluído, dessa forma, nosso corpus de
análise foi composto por 08 artigos científicos, conforme apresentado pelo fluxograma 1.
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Figura 2. Fluxograma com os resultados da busca sistematizada. Cuiabá-MT, 2018.
Pesquisa Bibliográfica
Base de Dados
Descritores:
ba
Português: Epidermólise Bolhosa; Cuidadores; Cuidado
da criança; Adolescente; Família.
Inglês: Epidermolysis Bullosa; Caregivers; Child Care;
Adolescent; Family.
Espanhol: Epidermólisis Ampollosa;
Cuidado del Niño; Adolescente; Familia.

Cuidadores;

.
PubMed

BDENF

CUIDEN

CINAHL

LILACS

SCIELO

Outras
fontes

691
referências

0 referências

0 referências

13
referências

28
referências

0
referência
s

844
referências

0 artigo

02 artigos

Artigos incluídos após leitura do título e resumo
07 artigos

0 artigos

0 artigo

0 artigo

0 artigo

Artigos incluídos após leitura na íntegra, respeitando os critérios de exclusão.
06 artigos

0 artigo

0 artigos

0 artigo

0 artigo

0 artigo

02 artigos

Total: 08 artigos incluídos na revisão

Fonte: Adaptado de Henriques, Rocha e Reinaldo, (2016).

As características dos estudos foram analisadas por meio de estatística descritiva
utilizando frequência simples e relativa realizada por meio do Excel 2010. O nível de
evidência dos estudos incluídos nessa revisão foi classificado de acordo com o modelo
proposto por Melnyk; Fineout-Overholt (2011).
A análise foi realizada a partir da síntese dos estudos incluídos, seguido pela
construção de um mapa conceitual para indicar os conceitos-chave da leitura e as categorias.
4.2. Etapa II – Estudo de base compreensiva
Estudo de abordagem qualitativa de base compreensiva que se configura como estudo
de situação. A abordagem qualitativa é privilegiada por contemplar o conjunto das expressões
humanas em suas relações, representações, crenças, percepções e opiniões, derivados das
interpretações dos indivíduos a partir da forma de viver, sentir e pensar (MINAYO, 2014).
A abordagem compreensiva tem como foco a experiência das pessoas, reconhecendo a
complexidade das realidades humanas (MINAYO, 2014). Tem permitido a partir do modo
sensível se debruçar nas situações de adoecimento, apreender o cotidiano da família em sua
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complexidade, com os relevos da incompletude e impermanência de suas formas, integradas
ao viver de cada membro da família (BELLATO; ARAUJO, 2015).
A experiência humana é imbuída de valor moral e envolve a interação de significados
culturais, experiência social e a subjetividade pessoal, que moldam a interpretação a partir da
visão individual. A experiência do adoecimento e cuidado incorpora essas dimensões, pois
altera os planos e projetos de vida, provocando uma resposta frente à situação (KLEINMAN;
PETER, 2006).
Adotamos a configuração do „estudo de situação‟, a partir das reflexões de Van Velsen
(2010) sobre a análise situacional, no qual buscamos compreender o que se passa no contexto
singular e peculiar da vida da pessoa adoecida e família, em suas ondulações relacionais
diversas estabelecidas ao longo do percurso vivido (DOLINA; BELLATO; ARAÚJO, 2013,
2014) e narrado. Nessa microrrealidade experienciada e narrada a partir do adoecimento e
cuidado, “é dado relevo as sinuosidades das relações de diversas ordens tecidas durante suas
vidas” (DOLINA; BELLATO; ARAÚJO, 2014, p. 78).
Trabalho de campo
Nessa pesquisa o trabalho de campo teve duração de um ano, com início em agosto de
2017 e término em agosto de 2018. Consideramos como o início do trabalho de campo desde
o momento em que decidimos compreender a experiência de cuidado empreendido por uma
família em alguma situação de adoecimento raro, iniciando a busca pelos participantes. E o
término ocorreu quando a família participante validou as entrevistas realizadas.
A busca pela família participante
Para participar da pesquisa a família precisava atender aos critérios estabelecidos pela
pesquisa matricial, a qual essa dissertação se vincula. Foram definidos como critérios de
inclusão a família residir no estado de Mato Grosso (MT), ser usuária do SUS, aceitar
participar formalmente do estudo e ter um ente em condição crônica por adoecimento raro. A
partir disso, acionamos uma rede de contatos informais, composta por estudantes, docentes,
profissionais da saúde e amigos para nos auxiliarem nessa busca.
Por meio dessa rede, primeiro tomamos conhecimento da história de uma criança com
diagnóstico de osteogênese imperfeita, popularmente conhecida como „ossos de vidro‟, que
residia na cidade de Chapada dos Guimarães-MT, distante a 70 km de Cuiabá. Ao levar o
caso para discussão no grupo de pesquisa, decidimos entrar em contato com a família para
explicar a proposta da pesquisa e verificar o interesse deles em participar. Foi então que no
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final do mês de agosto de 2017 realizamos oito ligações telefônicas em dias diferentes e em
horários alternados no telefone de contato da família sem sucesso. Como não conseguimos
contatar essa família, continuamos a busca com auxílio da rede.
Até que tomamos conhecimento de outras duas famílias, a primeira família era de uma
adolescente com diagnóstico de EB, residente em Chapada dos Guimarães-MT, e a segunda
era de um jovem também com EB, que residia na cidade de Várzea Grande-MT, município da
região metropolitana da Grande Cuiabá. Em discussão no âmbito do grupo de pesquisa sobre
essas duas famílias, levamos em consideração a facilidade no acesso aos participantes
entramos primeiro em contato com a família do jovem que residia em Várzea Grande-MT.
Primeiro contato com a família selecionada
O primeiro contato com a família do jovem foi realizado no dia treze de setembro de
2017. Logo na primeira tentativa o telefone foi atendido por uma mulher, que se identificou
como a mãe do jovem. A conversa durou aproximadamente dez minutos quando
apresentamos de forma sucinta os objetivos e os critérios para participação da família na
pesquisa. Ela foi muito educada e atenciosa demostrando interesse de que sua família pudesse
contribuir com a pesquisa. Desse modo, não foi necessário o contato com a outra família.
Enquanto eu explicava a mãe ouvia atentamente, e sempre respondia de
forma positiva, reforçando o interesse em contar a história do seu filho,
quando ela respondia eu arrepiava do outro lado do telefone, em sentir nas
palavras daquela mãe, guerreira e batalhadora a luta diária enfrentada pela
sobrevivência do seu filho, e ela se interessar tanto em compartilhar essa
história sempre com a intenção de ajudar e inspirar o próximo (Notas da
observação, Ronaldo, 15/09/2017).

Ainda nesse primeiro contato a mãe do jovem disse que poderíamos conversar pelo
aplicativo WhatsApp, pois sempre estaria disponível para responder possíveis dúvidas. Além
disso, enfatizou que o melhor horário para os encontros com a família seria depois das
dezesseis horas, por já ter realizado todos os cuidados com o filho.
Desse modo, após a família ter manifestado interesse em participar da pesquisa, no
período vespertino dessa mesma data, entramos em contato pelo aplicativo para articular a
melhor data para o primeiro encontro. Ela disse que a família e o jovem estariam disponíveis
no dia dezoito de setembro de 2017, pois no dia vinte estariam viajando para uma consulta na
cidade de São Paulo-SP para avaliação de uma ferida na perna do jovem, para provável
indicação de amputação do membro uma vez que a biópsia foi positiva para neoplasia
maligna.
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Dessa forma, os participantes desse estudo foram membros de uma família que
vivencia o cuidado de um ente jovem com EB. Ele será retratado aqui como „Jovem
Borboleta‟, em decorrência da simbologia internacional que a borboleta possui no
adoecimento por EB, suas asas são delicadas e se desfazem ao simples toque, como a pele do
indivíduo com essa doença que possui fragilidade dermatológica exacerbada.
Os participantes foram o Jovem Borboleta, vinte anos, ensino fundamental
incompleto, diagnosticado com EB no primeiro dia de vida; sua mãe, dona Maria, 47 anos,
casada, do lar e principal cuidadora, dedicando-se quase que exclusivamente aos cuidados
com esse filho; Sr. José, padrasto, vendedor, 33 anos, participava nos cuidados direto ao
enteado; Marta, sua irmã, mãe adolescente de dezessete anos, solteira, ensino fundamental
incompleto, participava dos cuidados principalmente na escola; e Davi, seu irmão, 25 anos,
casado.
Estratégias utilizadas para a recolha dos dados empíricos
A recolha dos dados foi realizada por uma „célula de trabalho‟, conforme o GPESC
vem desenvolvendo suas pesquisas. Essa célula foi formada por estudantes de diferentes
níveis de formação, graduação e pós-graduação, sob a orientação da docente pesquisadora.
Optamos por essa maneira de abarcar a experiência da família, por possibilitar que cada
indivíduo apreenda a experiência do outro, em conformidade com diferentes olhares,
percepções e níveis de formação. Visto que, essa apreensão ocorre pelo movimento
complementar e integrado dos diferentes modos sensíveis de perceber a complexidade das
situações das pessoas ao narrarem seu vivido (BELLATO; ARAUJO, 2015).
Além disso, os estudantes da graduação membros da célula de trabalho desenvolveram
um plano de trabalho oriundo dessa dissertação e em consonância com o projeto de pesquisa
matricial. O plano resultou no Trabalho de Conclusão intitulado „O impacto do adoecimento
por Epidermólise Bolhosa no contexto familiar‟, apresentado ao curso de Bacharel em
Enfermagem da FAEN/UFMT.
Para a recolha dos dados empregamos como estratégias metodológicas a História de
Vida operacionalizada por meio da Entrevista em Profundidade (EP) e da Observação.
A História de Vida permite ao participante rememorar o vivido por meio de sua
narrativa. Essa narrativa possui potencial de promover o aprofundamento paulatino a partir da
relação de confiança, reciprocidade e respeito estabelecida entre pesquisador e participante.
Assim, os fios narrativos surgem a partir daquilo que se mostra relevante para a pessoa que
narra. Esse movimento de narrativa, principalmente nos primeiros encontros, permite ao
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pesquisador delinear com maior clareza o foco do estudo (BELLATO et al., 2008; MINAYO,
2014).
Na História de Vida a família participante foi convidada, por meio da EP, a contar sua
história a partir de sua própria lógica, relevando as situações vividas que quis contar e
utilizando um enredo temporal próprio que, na maioria das vezes, não foi linear (BELLATO;
ARAUJO, 2015).
A EP é entendida como uma conversa com intencionalidade, em que os indivíduos
contam de forma aberta suas experiências de vida e cuidado, relevando o vivido (ARAÚJO et
al., 2013). O pesquisador na EP deve acompanhar com respeito e atenção a narrativa,
interferindo apenas para entender melhor o contexto do que está sendo narrado se
empenhando em não desviar o caminho da narrativa escolhida pelo participante.
A EP foi realizada no domicílio da família, pois o cotidiano familiar é reconhecido
como um espaço privilegiado do vivido, onde os acontecimentos ganham sentidos próprios,
tendo a casa como a sua concretude (BELLATO et al., 2015; BELLATO et al., 2016). Todas
as EP foram gravadas com auxílio de três celulares para posterior transcrição. Em nosso
encontro com a família partimos do seguinte questionamento para os membros da família
“Nos conte o que acha mais relevante sobre a vida do seu (filho, irmão, enteado) do
nascimento até hoje” e para o Jovem Borboleta: “Nos conte como é a vida com EB”.
Após cada encontro com a família, todos os membros da célula de trabalho faziam o
registro de sua Observação, no sentido de abarcar a memória dos acontecimentos e preservar
as minúcias de cada encontro, como forma de subsidiar e enriquecer os dados empíricos. A
Observação aconteceu por meio da percepção e registro das manifestações dos participantes
(olhares, gestos, posturas, silêncios); na descrição dos objetos e cenários; na exposição dos
sentimentos, pensamentos, intuições, receios e medos do próprio pesquisador. Dessa forma a
Observação incorpora elementos significativos às narrativas, auxiliando em sua compreensão
e na conformação das cenas que ocorrem durante a entrevista, configurando-se como
elemento que complementa e enriquece a história de vida narrada (SANTOS; ARAUJO;
BELLATO, 2016).
Encontros com a família para a recolha dos dados empíricos
Os encontros eram previamente agendados buscando interferir o mínimo possível no
cotidiano familiar. Na semana que antecedeu o primeiro encontro, nos reunimos na sala do
grupo de pesquisa para discutir temas relacionados à metodologia, com enfoque na EP e
Observação, além do esclarecimento de dúvidas com a docente pesquisadora.
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Um dia antes da data prevista para a entrevista, entramos em contato com dona Maria
para confirmar o nosso encontro. E fomos surpreendidos por um áudio dela no aplicativo
WhatsApp, informando que tiveram que antecipar a ida até São Paulo-SP, pois o Jovem
Borboleta estava sentindo muitas dores na perna. E que não tinham previsão de retorno, mas
assim que soubesse qual seria a conduta, entrariam em contato para reagendarmos o encontro.
Essa situação trouxe apreensão para os pesquisadores. Primeiro por já ter estabelecido
um vínculo com a família e estarmos preocupados com a condição de saúde do jovem. E
segundo, por não saber se a condição de saúde dele iria possibilitar a participação dessa
família na pesquisa. De qualquer forma, sempre mantivemos contato com dona Maria pelo
WhatsApp buscando informações sobre o jovem.
Nesse período, às vezes perguntava para a dona Maria como eles estavam,
como andavam as coisas com o Jovem Borboleta, e ela sempre muito solícita
respondia passando as informações atualizadas da situação (Notas da
observação, Ronaldo, 25/09/2017).

Depois de quinze dias, dona Maria entrou em contato conosco informando que já
tinham retornado para casa. Ela estava preocupada, pois o Jovem Borboleta teria que amputar
a perna devido a complicações da EB. Os profissionais em São Paulo-SP estabeleceram um
prazo de até 40 dias para que a família tentasse resolver os trâmites para que a cirurgia
acontecesse em Cuiabá-MT, pois isso traria mais conforto por ser mais próximo da residência.
Mas se isso não fosse possível, eles teriam que voltar para São Paulo-SP e realizar o
procedimento lá, sem previsão de retorno. Logo marcamos nosso primeiro encontro para o
próximo dia, 02 de outubro de 2017, a partir das dezesseis horas na residência da família.
Primeiro encontro
No dia agendado conversamos com dona Maria no período matutino para reforçar o
horário e ela prontamente confirmou. Nesse encontro a célula de trabalho foi composta por
dois mestrandos e uma aluna da graduação. Saímos da universidade às quinze horas utilizando
o GPS (Global Positioning System) para auxílio, desconhecíamos a localização da casa da
família. Percebemos que se tratava de um bairro periférico da cidade de Várzea Grande-MT,
de difícil acesso pela distância. Durante o percurso ficamos perdidos várias vezes, até que
chegamos na frente de uma residência e ligamos para dona Maria que informou que não se
tratava da residência dela, mas que já estávamos no bairro, então explicou prontamente o
endereço da sua residência.
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[...] Ela afirmou que não se tratava da casa dela, pois ela estava na frente da
sua residência e não estava vendo ninguém. Nós estávamos no bairro onde a
família morava, e ela sempre muito educada, atenciosa e simpática foi
explicando pelo telefone o caminho até chegar na sua residência (Notas da
observação, Ronaldo, 03/10/2017).

O bairro em que a família mora parece ser bem grande com algumas ruas asfaltadas e
outras sem asfalto. A casa da família é de alvenaria e fica localizada em uma rua sem asfalto.
No portão de entrada tem uma placa de ferro com a identificação “casa do Jovem Borboleta”.
O quintal da frente é um espaço bem colorido, com um jardim muito bem cuidado, limpo e
organizado. A casa se destaca entre as demais da vizinhança. Na garagem avistamos uma
camionete preta. A mãe nos levou para a sala da casa, com portas de vidro preta, um lugar
bem aconchegante, limpo, organizado, com televisão a cabo e internet disponível, onde nos
acomodamos no sofá. A família parece ter se preparado para nos receber, inclusive ao final,
Marta irmã do Jovem Borboleta, serviu um delicioso bolo para o lanche.
A mãe estava no portão da casa nos aguardando, com uma toalha branca sobre a
cabeça, devido o tempo nublado e chuvoso, atípico para essa região. Ela é uma mulher magra,
sorridente, com olheiras, provavelmente de cansaço, preocupação e com o rosto cheio de
marcas de expressão. Desde o momento em que iniciamos a entrevista e a gravação, dona
Maria sempre se manteve muito preocupada em não ser interrompida pelas netas e com os
ruídos que poderiam atrapalhar a captação do áudio.
A partir da questão inicial, ela demostrou facilidade na comunicação, sempre
utilizando termos técnicos da área da saúde no contexto adequado. O tempo todo ela mantinha
o contato visual com o filho, talvez por uma relação de confiança.
A partir da questão dispara por mim, dona Maria começou a contar um
pouco da história do Jovem Borboleta, transpareceu falas sinceras,
carregadas de intenção, emoção e batalhas, e demonstra ter uma trajetória de
bastante luta, com momentos muito difíceis, que são vencidas diariamente
desde o nascimento dele (Notas da observação, Ronaldo, 03/10/2017).

Olhar para o Jovem Borboleta pela primeira vez é impactante, devido à complexidade
do seu quadro. Ele, apesar de ter dezenove anos no dia dessa primeira entrevista, tem a
aparência física de uma criança de sete anos, branco, magro, com o corpo cheio de cicatrizes e
algumas faixas em membros, as pequenas mãos em processo de encapsulamento e com a voz
bem fina que lembra voz de criança e não aparentava características sexuais secundárias
visíveis. Ele estava sentado em sua cadeira de rodas, com um boné na cabeça e o celular na
mão, sempre muito sorridente e simpático, logo nos cumprimentou.
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O primeiro encontro foi muito impactante, haja visto que a situação do
jovem é muito complexa, ao longo da graduação nunca havia vivenciado
alguém em tal nível de adoecimento (Notas da observação, aluna de
graduação, 03/10/2017).
Ao vê-lo confesso que me surpreendi, pois achava que ele era mais alto e um
pouco mais maduro, uma vez que se não soubesse sua idade daria uns 6 anos
para ele, atrelado a isso nunca tinha presenciado um quadro clínico como o
dele e a priori me senti um pouco desconfortável em ficar olhando muito
para ele, já que poderia se constranger devido a fixação de olhares. Sua pele
parecia ser muito sensível, pois estava descamando, senti um pouco de odor
(Notas da observação, aluno de graduação, 21/03/2018).

A face dele é marcada pelo seu olhar, um olhar forte, direto e sempre atento a tudo que
acontece ao seu redor e, além disso, um sorriso que nos cativa. É nítida a fragilidade da sua
pele, com camadas que parecem não estarem fixas, é difícil olhar e encontrar algum lugar que
não tenha sinais de cicatrização, ataduras e/ou curativos.
No início da entrevista ele estava bem concentrado em seu celular, era possível ouvir
os sons de mensagens chegando no WhatsApp e do teclado de acordo com o que seus
pequenos dedos iam digitando. Da metade da entrevista para o final ele começou a prestar
mais atenção na conversa. Ele demostrou durante a entrevista muito alto astral e humor
aflorado, além de ser muito ativo nas redes sociais. Falou muito pouco, de forma pontual, mas
sempre que tinha oportunidade fazia alguma piada para nos fazer sorrir descontraindo o
ambiente. Contou sobre os amigos que tinha, inclusive fora do país, das escolas que
frequentou, as palestras que havia realizado, os programas favoritos na televisão, sempre com
muita leveza, felicidade e esperança de retomar a rotina de atividades após a amputação do
membro.
Nesse encontro, Sr. José e o Davi permaneceram o tempo todo na cozinha durante a
entrevista, ouvindo o que conversávamos. Em um momento a dona Maria vira para a cozinha
para confirmar uma situação com o marido, seu José, que prontamente responde de lá. A irmã,
Marta, que estava gestante ficava o tempo todo na porta da cozinha e aos poucos foi sendo
incluída na entrevista. Ela narrou um pouco da experiência na escola na época em que
estudava com o irmão.
Os sinais das complicações da doença foram percebidos logo na entrada da casa,
quando fomos abordados pela mãe, que disse em tom baixo para não falarmos sobre o câncer,
pelo estigma que a palavra carregava. Durante esse encontro foi possível sentir um cheiro
desagradável na sala, não questionamos devido o pedido de dona Maria, mas sabíamos que
era proveniente da ferida tumoral localizada na perna do jovem.
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Quando abaixei para auxiliar o [Jovem Borboleta] a assinar o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido senti o cheiro fétido, forte e intenso que
vinha do seu joelho direito, ele parecia um pouco incomodado com aquela
situação (Notas da observação, Ronaldo, 03/10/2017).

O primeiro encontro foi importante para conhecer a família e estabelecer um laço de
confiança. O tempo de gravação da EP foi de uma hora e três minutos. Realizamos a leitura da
entrevista no âmbito do grupo de pesquisa e fomos levantando os fios narrativos que
precisariam ser aprofundados no próximo encontro.
Segundo encontro
O segundo encontro com a família foi realizado cinco meses e dezoito dias depois do
primeiro, no dia vinte de março de 2018 às quinze horas e trinta minutos. A distância entre os
dois encontros se justifica pelo nascimento no seio familiar da sobrinha do Jovem Borboleta,
filha da Marta, sua irmã. Além disso, o jovem passou pela cirurgia para a amputação do
membro inferior em decorrência do tumor. Esses dois fatos demandaram atenção e tempo da
família, principalmente de dona Maria, que se responsabilizou por acompanhar a filha no
parto e o filho na cirurgia.
Nesse encontro a célula de trabalho foi composta por um mestrando, dois graduandos
e a docente pesquisadora. Quando estávamos a caminho da casa da família, dona Maria
enviou um áudio no WhatsApp informando que teve que levar o Jovem Borboleta para uma
consulta, mas que chegaria a tempo para nos receber. Prosseguimos em direção a casa da
família e mesmo sendo a segunda vez que estávamos indo, tivemos muita dificuldade em
encontrar a casa. Conseguimos chegar à residência da família por meio de informações
recolhidas com os vizinhos do bairro.
Fomos recebidos por um rapaz, magro, vestindo uma calça e camisa clara, chinelos
nos pés, barba a fazer e boné na cabeça, muito educado e aparentemente acostumado com o
fluxo de pessoas em sua casa, se apresentou como Danilo, irmão do Jovem Borboleta. Ele nos
convidou para entrar e aguardar dentro da residência. Logo, a nova integrante da família, a
cadelinha Ruby, veio nos recepcionar.
Não demorou muito e o portão da casa foi acionado para abrir, era dona Maria, Sr.
José e o Jovem Borboleta chegando da consulta. Já não estavam no mesmo carro do último
encontro, era um carro novo, longo, prata. Durante a entrevista dona Maria explicou que o
Jovem Borboleta tinha comprado um novo carro registrado em seu nome inclusive. Dona
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Maria foi a primeira a descer do carro e vir nos cumprimentar. Sr. José ficou ajudando o
Jovem Borboleta a descer e se aconchegar na cadeira de rodas.
Dona Maria, sempre muito simpática e educada, veio nos cumprimentar. Estava com
os cabelos mais louros, mas mantinha a face cansada. Fomos direcionados para o mesmo
lugar do primeiro encontro, mas os sofás da sala tinham sido substituídos por cadeiras, onde
nos acomodamos. Dona Maria manteve a mesma postura do primeiro encontro, sempre muito
disposta em narrar suas experiências, transmitindo sinceridade e preocupação para não
atrapalhar a gravação, manteve inclusive a porta da cozinha fechada para evitar interrupções.
Ficamos bastante emocionados ao ver a felicidade de dona Maria ao rememorar que o filho
completaria vinte anos de vida nos próximos dias, para ela isso era o resultado de muito amor,
carinho e cuidado.
Ela [dona Maria] narra isso com lágrimas nos olhos, é visível que essa data
comemorativa é marcante na vida dessa família, pois ao nascer ninguém
sabia informar o que seria do futuro de uma criança com EB, e com muito
cuidado, amor, atenção, carinho, luta e dedicação dessa família hoje ele
estaria quase com vinte anos (Notas da observação, Ronaldo, 21/03/2018).

Ao olhar para o Jovem Borboleta observamos o coto do membro amputado. O que nos
chamou atenção foi à postura dele nesse encontro. Ele, que estava comendo uns salgados
trazidos pela família para o lanche, manteve uma postura bem quieta, falou muito pouco ou
quase nada durante a entrevista. Esteve sempre atento ao que acontecia em sua volta, nos
questionamentos levantados pelos pesquisadores, mas quase não falou nada. Aquele jeito
„brincalhão‟ dele não foi tão marcante nesse encontro.
A Marta, sua irmã, apareceu na porta da sala com a filha recém-nascida Carina no
colo, abriu a porta e entrou com muito cuidado para não atrapalhar a entrevista. Ela ficou
atenta ao que estávamos conversando na entrevista e logo começou a participar, narrando sua
experiência ao estudar na mesma sala que o Jovem Borboleta. A relação entre eles dois parece
ser bem íntima, são amigos para além de irmãos, pois cresceram e foram se descobrindo
praticamente juntos.
Mesmo após a amputação do membro inferior, a mãe demostrava muita preocupação
com a condição de saúde do filho. Atualmente ele estava com três feridas tumorais na região
dorsal, que indicaria uma possível metástase do câncer. Assim como na primeira entrevista,
sentimos um odor na sala, dessa vez com menor intensidade, mas ainda assim era perceptível.
Nas próximas semanas o jovem retornaria para consulta em São Paulo-SP.
Nesse encontro o tempo de gravação da EP foi de uma hora e nove minutos.
Conseguimos aprofundar a compreensão de diversos fios narrativos emergidos na primeira
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entrevista, principalmente referente à composição familiar, a trajetória de vida do Jovem e o
cuidado realizado pela família nas duas últimas décadas.
Terceiro encontro
No período anterior ao terceiro encontro, o Jovem Borboleta apresentou piora do
quadro de saúde devido a complicações relacionadas com os tumores da região dorsal. Ele foi
hospitalizado no dia trinta de junho de 2018 no hospital universitário em Cuiabá-MT e faleceu
no dia primeiro de julho de 2018.
Esse foi um momento muito difícil também para nós pesquisadores. O laço de
proximidade e carinho que desenvolvemos com o jovem e sua família no decorrer do trabalho
de campo fez com que também sofrêssemos a dor da perca nesse momento de luto. Fomos ao
velório e sepultamento dar um abraço afetuoso na família e transmitir o sentimento de pesar
nesse momento tão difícil. Percebemos o quanto ele era querido pelas pessoas, tinham muitas
coroas de flores com homenagens e a presença de amigos e familiares.
Ao chegar próximo do pequeno caixão de cor branca, que era infantil em
decorrência do tamanho dele [Jovem Borboleta], olhei para o seu rostinho
que estava como se ele estivesse dormindo. Toquei nas suas mãozinhas
geladas e pedi para que Deus recebesse esse anjo com muita festa no céu.
Ele já teria cumprido sua missão aqui na terra, deixando sua trajetória de
vida como um exemplo de superação para todos nós (Notas da observação,
Ronaldo, 03/07/2018).

Sempre mantivemos contato com dona Maria por telefone, e um mês após o
falecimento do jovem, ligamos para ela no sentido de articular uma data para um novo
encontro. Mesmo diante de toda essa situação, da família ainda estar vivendo o luto, ela
demostrou muito interesse e abertura para nos receber em sua casa, então deixamos agendado.
Dessa forma, o terceiro e último encontro com a família ocorreu quatro meses após o segundo
e quatorze dias após a morte do Jovem Borboleta, no dia oito de agosto de 2018 às dezesseis
horas e vinte minutos. Nesse encontro a célula de trabalho foi formada por um mestrando e a
docente pesquisadora. O percurso até a casa da família foi mais rápido dessa vez, pois já
identificávamos pontos de referência no bairro.
Ao chegarmos fomos recepcionados por dona Maria, observamos que tinha uma placa
de venda no portão e muitos pacotes de farinha de mandioca empilhados na varanda. Os
pacotes de farinha era a forma de trabalho e renda familiar, Sr. José havia comprado em uma
cidade vizinha para revender na região. Dona Maria estava mais magra, abatida, com muitas
olheiras, visivelmente triste e desanimada. Fomos direcionados até a sala e nos acomodamos.
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Não demorou e dona Maria começou a rememorar os últimos dias de vida do filho, a evolução
das complicações, o processo de hospitalização e morte. Ela narrava com riqueza de detalhes,
estava mais sensível e emotiva ao relembrar os fatos.
A Marta, mais uma vez estava presente nesse encontro. Ficou o tempo todo na sala
ouvindo atentamente a conversa e fazendo contribuições. Ao lembrar-se da morte do irmão,
ela ficou muito emocionada e mal conseguiu falar, disse com lágrimas nos olhos o quanto ele
era importante na vida dela. Dessa vez, dois membros da família que ainda não tinham sido
ouvidos participaram da entrevista. Sr. José e Davi falaram das experiências individuais a
partir da vivência com o Jovem Borboleta. O padrasto se arrumou para nos encontrar, tomou
banho, trocou de roupa e foi até a sala nos cumprimentar. Ele falou desde o momento em que
viu o Jovem Borboleta pela primeira vez, sua relação com o cuidado e o que ele significava
para a sua trajetória de vida. Davi, seu irmão foi breve nas palavras, mas afirmou que o jovem
representava a luz e a força da família.
Percebemos que ele [padrasto] havia se arrumado para nos encontrar, tomou
banho, vestia short e camiseta. Ele é um homem alto, forte, cabelos curtos e
sem barba, nitidamente mais jovem que dona Maria (Notas da observação,
Ronaldo, 09/08/2018).

Devido à participação desses outros membros da família e da necessidade,
principalmente de dona Maria de falar, o tempo de gravação desse encontro foi maior quando
comparado com os outros, teve duração de duas horas e seis minutos. Durante todo o encontro
a família foi muito atenciosa e carinhosa com os pesquisadores, agradecendo a oportunidade
de contar a história do Jovem Borboleta.
Após esse terceiro encontro, realizamos a transcrição e leitura dessa entrevista.
Organizamos um documento (Apêndice I) com as três entrevistas para a validação dos dados
pela família. O arquivo contém as datas dos encontros, membros da família e da célula de
trabalho presentes nos encontros, além da transcrição na íntegra das três entrevistas. O
arquivo foi digitado no Word, com 58 páginas, digitadas em fonte Times New Roman,
tamanho 11 e espaçamento 1,15cm entre as linhas. Uma cópia impressa desse documento foi
entregue para a família e validada pela mesma.
Organização e análise dos dados
Todo percurso da pesquisa foi registrado no Diário de Pesquisa. Nesse instrumento
registramos o trajeto do pesquisador durante o desenvolvimento da pesquisa, seus
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sentimentos, insight, dificuldades, reflexões, descobertas, os desenhos sintetizadores
elaborados, as transcrições das EP e os registros de Observações.
O Diário de Pesquisa vem sendo utilizado na pesquisa em enfermagem, mas
especificamente pelo GPESC e configura-se como uma tecnologia na pesquisa qualitativa em
saúde. Tem como finalidade, além do registro das estratégias metodológicas empregadas,
possibilitar a compreensão do objeto de estudo em suas múltiplas dimensões e interrelações
(ARAÚJO et al., 2013).
Desse modo, o diário de pesquisa configura-se o corpus de análise desse estudo, com
186 páginas, digitadas no Word em fonte Times New Roman, tamanho 12 e espaçamento
1,5cm entre as linhas.
A análise dos dados iniciou concomitante com a recolha, por meio de leituras
minuciosas e interpretativas durante todo o trabalho de campo, tanto individuais como no
âmbito do grupo de pesquisa. Esse processo objetivou aproximação com a história de vida
contada, buscando os fios narrativos escolhidos pelos participantes para acompanhar a lógica
utilizada pelos mesmos. No sentido de ordenar, interpretar e descrever (MINAYO, 2012) o
conjunto do material recolhido, as narrativas e os registros de observação foram sendo
tarjadas de cores diferentes de acordo com o sentido atribuído.
No sentido de conferir visibilidade no universo de adoecimento e cuidado vivenciado
pela família, foram elaborados dois desenhos sintetizadores. O primeiro desenho refere-se ao
genograma familiar (Figura 4), em que procuramos entender a composição familiar com
destaque para o núcleo familiar de cuidado. O segundo desenho refere-se à linha da vida do
Jovem Borboleta (Figura 5), que foi importante para conhecer a trajetória de vida com suas
nuanças e os acontecimentos marcantes de sua vida do nascimento até a morte. E os desenhos
referentes ao ecomapa foram elaborados com ênfase nas relações estabelecidas pela família
que levou a construção da rede de apoio em três momentos distintos, no ano de nascimento do
Jovem (Figura 6), após vinte anos de cuidado (Figura 7) e após o falecimento do Jovem
(Figura 8).
A partir da aproximação com as narrativas da entrevista e os desenhos sintetizadores,
diferentes unidades de sentidos começaram a se aglutinar. Dentre essas, destacamos as
narrativas relacionadas com a experiência de cuidado familiar na EB e a forma como a família
cuidou e educou e sua influência na forma como o jovem encarava o adoecer.
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Aspectos Éticos
Este estudo está vinculado ao projeto de pesquisa matricial intitulado “Subsídios para
modelagem do cuidado de famílias em situações de vulnerabilidades” desenvolvida pelo
GPESC da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso
(FAEN/UFMT).
O projeto foi cadastrado (CAAE: 39285114.8.0000.5541) e aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Hospital Universitário Júlio Müller sob o parecer
nº 951.101/CEP–HUJM/2015 (Anexo I) garantindo o respeito aos preceitos éticos
estabelecidos pela resolução nº 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL,
2012).
Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(Apêndice III) sendo que os menores de dezoito anos assinaram o Termo de Assentimento
(Apêndice II). Todos os nomes utilizados são fictícios garantindo o sigilo e anonimato aos
participantes.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1. Estado da arte sobre o cuidado familiar prestado às crianças e aos adolescentes com
Epidermólise Bolhosa: uma revisão integrativa
Os estudos foram distribuídos conforme o local de realização da pesquisa, área de
conhecimento do primeiro autor, abordagem metodológica utilizada, idioma e periódico
publicado, conforme apresentado na Tabela 1.
Tabela 2. Características dos artigos incluídos, Cuiabá-MT, 2018.
Variáveis
Local do estudo
Brasil
Estados Unidos
Holanda
Itália
Turquia
Área de conhecimento
Enfermagem
Medicina
Odontologia
Abordagem metodológica
Quanti-Qualitativo
Qualitativo
Quantitativo
Idioma
Português
Inglês
Espanhol
Periódico publicado
Acta Derm. Venereol.
British Journal of Dermatology
Egyptian Journal of Dermatology and Venereology
Interface - Comunic., Saúde, Educ.
Journal of the European Academy of Dermatology and
Venereology
Pediatric Dermatology.
Qualitative Health Research
Total

(n)

(%)

1
1
3
2
1

13
13
38
25
13

1
6
1

13
75
13

1
4
3

13
50
38

1
7
0

13
88
0

2
1
1
1
1

25
13
13
13
13

1
1
08

13
13
100

O quadro síntese contém as principais informações extraídas dos estudos primários a
partir do nosso objetivo de interesse, apresentado na Tabela 2.
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Tabela 3. Síntese dos estudos incluídos, Cuiabá-MT, 2018.
Autor/
ano

Singer et
al., 2018.

Kahrama
na
Çiftçib e
Timuçun
, 2017.

Sampogn
a et al.,
2012.

Yuen,
Duipman
se
Jonkman
, 2012.

Tabolli et
al., 2010.

Scheppin
gen et al.,
2008.

Van

Participantes

23 crianças e
seus
cuidadores

4 famílias (4
pais e 8
crianças)

62 cuidadores
familiares

16 pais

42 famílias

11 famílias

9 famílias

Objetivo
Identificar padrões de
resistência
antimicrobiana
em
feridas de EB e
caracterizar
as
práticas domésticas de
cuidados com a pele e
banho.
Identificar a carga de
cuidado dos pais que
prestam cuidados a
seus filhos com EB e
os fatores associados.

Avaliar a sobrecarga
da EB em cuidadores
familiares e validar o
instrumento.

Identificar
as
necessidades dos pais
que perderam os
filhos com EB.

Avaliar
a
carga
enfrentada
pela
família com crianças
de 0 a 7 anos com EB.

Compreender
os
problemas
enfrentados por pais
de crianças com EB
de acordo com a
gravidade.

Compreender

os

Como o cuidado é
discutido
A
partir
da
experiência
das
práticas
domiciliares
de
banho e uso de
antibiótico
nas
feridas.

Recomendações/conclusões
Educação quanto ao uso de
antibiótico pelo risco de
resistência aos medicamentos; e
técnicas
adequadas
para
diluição nas concentrações
recomendadas;

Levando
em
consideração
a
dependência
dos
filhos
para
os
cuidados cotidianos
e a alta carga
recaída sobre os
pais.

Os pais que recebem apoio na
prestação
de
cuidados
apresentam menor sobrecarga.
Os enfermeiros devem planejar
estratégias
efetivas,
como
treinamentos, para reduzir essa
sobrecarga.

Dentre
os
problemas
mais
relatados
pelos
cuidadores
familiares foi o
tempo gasto para a
realização
dos
cuidados.

A
versão
italiana
do
instrumento validade é útil para
medir a sobrecarga nos
cuidadores nos casos de doença
de pele. Sendo necessários
estudos em outras condições
dermatológicas;

O apoio profissional
no encaminhamento
e cuidado domiciliar
é
uma
das
necessidades
dos
pais.

O profissional de saúde também
deve atender as necessidades
dos pais, considerando as suas
necessidades individuais.

A partir da alta
sobrecarga
enfrentada
pela
família em relação
aos aspectos do
cuidado.

A sobrecarga da EB que recai
sobre a família depende da
gravidade da doença e da
extensão das bolhas e feridas no
corpo da criança. É necessário
oferecer intervenções de apoio,
como mais informações sobre a
doença, capacitações e fomentar
as relações sociais.

A
maioria
dos
problemas
enfrentados pelos
pais está ligada as
necessidades
de
cuidados requeridos
pelos filhos.

Os problemas enfrentados pelos
pais parecem ser bastante
semelhantes, parecendo diferir
em intensidade de acordo com a
gravidade da doença. Os
programas de intervenção para
os pais devem focar em apoiar o
enfrentamento, fortalecer as
relações
familiares
e
oportunizar momentos de lazer.

Na realização dos
cuidados cotidianos,
como
banho
e

Os
principais
problemas
enfrentados pelas crianças são
coceira, dor, a visibilidade da

Nível de
evidência

III

III

III

VI

III

VI
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Scheppin
gen et al.,
2008.

Caprara
e Veras,
2005.

com 11
crianças

3 mães de
crianças com
EB.

problemas
enfrentados
por
crianças com EB.

curativo, a dor é um
dos
principais
aspectos
a
ser
enfrentado
pelas
crianças.

doença e a aceitação social.

Compreender a partir
da experiência de
mães com filhos
diagnosticados com
EB
os
fatores
relacionados
aos
aspectos
psicossociais,
mecanismos
de
adaptação
e
superação.

A
partir
da
responsabilização
das
mães
em
assumir o papel de
principal cuidadora
e descrição dos
cuidados realizados
no cotidiano.

A troca de experiência por redes
sociais
pode
proporcionar
avanços na qualidade de vida
dos portadores de EB, apoio
social para os familiares,
sensibilização dos profissionais
de saúde e gestores.

VI

VI

Figura 3. Mapa conceitual com as palavras chave relacionada ao cuidado prestado pela
família à criança e adolescente com EB, Cuiabá, 2018.
Cuidado prestado pela família às crianças e aos adolescentes com Epidermólise Bolhosa

A família frente aos cuidados

É influenciado pela

Atuação dos
profissionais de saúde

Despreparo da família para cuidar
Leva a

Com

Orientações
teóricas e
práticas

Dificuldades:
Realizar curativos;
Dar banho;
Gerenciamento dos
materiais;
Alimentação;
Uso de remédios/coberturas;

Entretanto

Desconhecem a doença

Acarreta

Alta sobrecarga:
Física;
Emocional;
Financeira;

Repercutindo

Diagnóstico e
referenciamento
tardio

Orientações
insuficientes
para a família

Leva a família a buscar e construir o modo próprio de cuidado

O potencial da família
em cuidar
Buscando por si próprio
Que devem ser

Sentem-se

Conhecimentos
/Habilidades

Capazes
Confiante
s

Considerado pelos
profissionais

Fonte: Elaborado pelos autores.
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O mapa conceitual (Figura 3) contém os principais pontos encontrados na literatura
referentes ao cuidado prestado pela família às crianças e aos adolescentes com EB. Na análise
dos resultados, os principais elementos foram agrupados conforme três categorias: O
profissional de saúde na atenção à família que vivencia a EB, A família frente aos cuidados
requeridos na EB, A experiência e o potencial da família em cuidar na EB.
Categoria I: O profissional de saúde na atenção à família que vivencia a EB
As recomendações para o cuidado na EB pautam-se no diagnóstico da criança ainda na
maternidade ou mais breve possível, realizado por atendimento multiprofissional em centro de
especialidades com garantia da continuidade no acompanhamento da idade pediátrica até a
adulta, além do fornecimento de orientações e condutas centradas no paciente e família, de
maneira individualizada, respeitando cada situação vivida (EL HACHEM et al., 2014).
No entanto, os estudos analisados revelaram despreparo dos profissionais apontando,
sobretudo, falta de conhecimento para diagnosticar a doença resultando em encaminhamentos
incorretos e tardios (YUEN; DUIPMANS; JONKMAN, 2012), interferindo no prognóstico
(POPE et al., 2012) e tratamento adequado (EL HACHEM et al., 2014), além de apontarem
condutas de dermatologistas e enfermeiros equivocadas durante o atendimento hospitalar com
prescrição de tratamentos inapropriados para a dor e feridas (VAN SCHEPPINGEN et al.,
2008b; YUEN; DUIPMANS; JONKMAN, 2012). Foi constatado também que as orientações
dos profissionais de saúde são realizadas a família de maneira superficial e genérica
(KAHRAMAN; ÇIFTÇI; TIMUÇIN, 2017).
Em relação as orientações, estudo de Kahraman, Çiftçi e Timuçin (2017) realizado na
Turquia com quatro famílias identificou que apesar destas terem recebido informações dos
profissionais de saúde sobre o que era a EB e como deveriam realizar os cuidados,
principalmente sobre o tratamento das lesões na pele, ainda assim, as orientações eram
completamente teóricas.
A atenção limitada e pontual dos profissionais de saúde em relação a EB com
orientações insuficientes, diagnóstico e referenciamento tardio, comprometem o cuidado
exercido pela família das crianças e adolescentes (VAN SCHEPPINGEN et al., 2008b). O
acompanhamento por um profissional de saúde deve ser realizado de forma regular nos casos
de EB, no sentido de avaliar as condições da pele e mucosas, o estado geral de saúde e os
problemas identificados pelo indivíduo e família. A regularidade do acompanhamento deve
levar em consideração o tipo de EB, as complicações manifestadas, as queixas específicas e a
conformidade da pessoa e família com a condição (EL HACHEM et al., 2014).
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Desse modo, para que o profissional de saúde esteja capacitado para atender os casos
de EB é importante à divulgação da doença entre os profissionais, além da inclusão de
doenças raras nos cursos de formação e atualização. Quanto à atenção prestada a família, é
importante salientar que os profissionais de saúde devem realizar capacitações práticas com a
família, visto que os cuidados complexos com a pele e as feridas nos casos graves da EB é o
maior desafio para os cuidadores familiares.
Categoria II. A família frente aos cuidados requeridos na EB
No caso do adoecimento de um filho por EB, a família é quem assume a
responsabilidade de empreender os cuidados requeridos. Diversos estudos têm apontado a
mãe como a principal cuidadora na EB, na Itália dois estudos (SAMPOGNA et al., 2012;
TABOLLI et al., 2010) realizados identificaram que 82% e 84,7% dos cuidadores dos filhos
com EB eram as mães respectivamente. Na Holanda (VAN SCHEPPINGEN et al., 2008b) e
no Brasil (CAPRARA; VERAS, 2005) as famílias participantes das pesquisas decidiram que
o cuidado da criança seria responsabilidade da mãe, enquanto o pai trabalharia fora para
garantir a renda familiar.
Diante desse contexto, as mães precisam lidar com as alterações no cotidiano familiar
e conciliar as tarefas domésticas e os cuidados diários do filho adoecido, dedicando nos casos
graves, quase que exclusivamente ao cuidado dos filhos com EB (CAPRARA; VERAS,
2005). A carga de cuidados realizados pela família está relacionada com a gravidade da
doença e área corporal atingida pelas lesões cutânea e/ou mucosa (KAHRAMAN; ÇIFTÇI;
TIMUÇIN, 2017; TABOLLI et al., 2010). Nos casos graves, a família tem sobrecarga física e
emocional, relacionada principalmente com a demanda de cuidados, a dor ao realizar os
curativos (VAN SCHEPPINGEN et al., 2008a, 2008b), tempo dedicado aos cuidados e os
custos com o tratamento (SAMPOGNA et al., 2012) e pode desenvolver problemas
psicológicos como depressão e ansiedade (TABOLLI et al., 2010).
As necessidades de atenção que a pessoa com EB requer estão relacionadas
principalmente no cuidado com a pele (EL HACHEM et al., 2014), principal órgão afetado
pela doença. A maioria dos estudos incluídos nessa revisão discutem de forma breve os
cuidados familiares realizados na EB, sem ênfase na própria experiência de como a família
realiza esses cuidados e as dificuldades enfrentadas. Os cuidados realizados pela família estão
relacionados principalmente com a tentativa de evitar traumas na pele, assim a família adota o
que foi chamado de „manipulação mínima‟ da criança, têm atenção com as vestimentas e o
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uso de lubrificantes e na tentativa de evitar a fusão dos dedos realiza o alongamento das mãos
(VAN SCHEPPINGEN et al., 2008b), além disso, dão o banho e realizam os curativos
(SINGER et al., 2018; VAN SCHEPPINGEN et al., 2008a, 2008b).
Uma das principais preocupações da família é o medo de prejudicar ainda mais a pele
da criança com o desenvolvimento de novas bolhas e feridas (CAPRARA; VERAS, 2005). A
estratégia recomendada inicialmente é ter muita cautela ao manusear os recém nascidos e
lactentes (EL HACHEM et al., 2014; POPE et al., 2012), pois a doença, somada com a
imaturidade da pele e a adaptação funcional ao meio extrauterino, podem levar ao
desenvolvimento de lesões cutâneas e nas mucosas que predispõe as infecções potencialmente
fatais (EL HACHEM et al., 2014).
Outras recomendações importantes para manter a integralidade da pele são a atenção
com as fraudas descartáveis, roupas apertadas, com costuras elevadas e etiquetas em contato
com a pele e calçados rígidos com costuras internas que podem causar bolhas (EL HACHEM
et al., 2014). As famílias seguiram essas recomendações e mantinham atenção para as roupas
utilizadas nos filhos, em alguns casos as crianças eram mantidas nuas, pois dessa forma o
contato era mais suave e as lesões mais escassas (CAPRARA; VERAS, 2005). Além disso,
outras recomendações são importantes para a proteção direta da pele para evitar traumas,
como a proteção de locais vulneráveis como o joelho e cotovelos (DENYER; PILLAY;
CLAPHAM, 2017; EL HACHEM et al., 2014; POPE et al., 2012), com camadas de silicone
macio, utilização de luvas quando a criança começar a engatinhar, andar ou praticar esportes,
uso de acolchoado para os sapatos, proteger a armação do óculos em contato com o nariz e
orelhas, garantir que os brinquedos sejam limpos com frequência e fabricados em material
macio, preferir esportes com baixo risco de trauma cutâneo (natação, canto, música,
informática) e utilizar o ar condicionado em climas quentes (EL HACHEM et al., 2014).
Uma das complicações nos casos graves da EB é a fusão dos dedos em decorrência do
processo de cicatrização, o que leva ao encapsulamento das mãos e dos pés (ANGELO et al.,
2012). Recomenda-se nesses casos, a separação dos dedos por meio de curativos com espuma
de silicone cortadas em tiras, por exemplo, o Mapilex ou gazes embebidas com parafina (EL
HACHEM et al., 2014), mas apesar disso, ao longo do tempo os espaços vão gradativamente
sendo perdidos e a fusão vai se desenvolvendo (DENYER; PILLAY; CLAPHAM, 2017). Nos
estudos, na tentativa de evitar essa fusão, os pais realizavam o alongamento dos dedos
diariamente (VAN SCHEPPINGEN et al., 2008b).
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A dor aguda e crônica é constante na vida dos indivíduos com EB independente do
subtipo, está relacionada principalmente com os procedimentos realizados diariamente como
banho e curativos, sendo o sintoma mais debilitante dessa doença (EL HACHEM et al., 2014;
POPE et al., 2012; VAN SCHEPPINGEN et al., 2008a; YUEN; DUIPMANS; JONKMAN,
2012). Na EB, independentemente do tipo da doença, a dor apresenta característica de dor
neuropática e têm impacto na qualidade de vida e nas atividades socio profissionais das
pessoas afetadas (BRUN et al., 2017; SCHRÄDER; YUEN; JONKMAN, 2018). Recomendase nesses casos a utilização de tratamento farmacológico e não farmacológico, que varia de
acordo com a idade, estado psicológico, tipo e gravidade da dor e o procedimento a ser
realizado (DENYER; PILLAY; CLAPHAM, 2017; EL HACHEM et al., 2014).
Ainda para o alívio da dor, o sal diluído em concentração específica na água durante o
banho é recomendado (DENYER; PILLAY; CLAPHAM, 2017). Essa prática tem sido
utilizada em muitos casos pelas famílias, que usam o sal com alvejantes ou puro misturado na
água para o banho dos filhos (SINGER et al., 2018).
No sentido de auxiliar na limpeza das feridas é recomendado o uso de antissépticos
diluídos na água durante o banho, como o hipoclorito de sódio ou vinagre para impedir o
crescimento bacteriano nas feridas e diminuir o risco de infecção (DENYER; PILLAY;
CLAPHAM, 2017; EL HACHEM et al., 2014; SINGER et al., 2018). O uso e a diluição
desses alvejantes é recomendada em concentrações específicas na literatura científica
(DENYER; PILLAY; CLAPHAM, 2017; MELLERIO, 2010), para que sua ação seja eficaz e
não cause irritação na pele ou impeça a cicatrização das feridas (MELLERIO, 2010). Porém,
estudo realizado nos Estados Unidos evidenciou que mesmo as famílias recebendo instruções
impressas sobre o uso adequado dos alvejantes e as concentrações indicadas, na prática
cotidiana do banho das crianças a diluição era realiza em concentrações bem abaixo da
concentração-alvo (SINGER et al., 2018).
A realização dos curativos diários é um desafio a ser enfrentado pela família. Para os
pais, fazer a troca dos curativos diariamente causa implicações emocionais, pois enquanto
cuidam das bolhas e feridas eles tem a sensação de estar causando dor aos filhos (TABOLLI
et al., 2010; VAN SCHEPPINGEN et al., 2008b). Na tentativa de reduzir a dor durante esse
procedimento, antes da remoção dos curativos é recomendado a imersão de cada ferida por
cerca de 5 a 10 minutos na água morna ou soro fisiológico ou que a técnica seja realizada
dentro da banheira quando possível (DENYER; PILLAY; CLAPHAM, 2017; POPE et al.,
2012).
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Em relação ao uso de coberturas nas feridas, estudo recente realizado nos Estados
Unidos (SINGER et al., 2018) identificou que os pais desconhecem a indicação dos
antibióticos tópicos utilizadas no tratamento para EB (MELLERIO, 2010). A contaminação e
colonização por bactérias é muito comum nas feridas da EB. O uso de antibióticos tópicos
nesses casos deve ser realizado com cautela, é recomendado para as feridas infectadas com
colonização de bactérias, deve-se atentar para a mudança do medicamento com frequência
para reduzir o risco de resistência ou sensibilidade ao medicamento (EL HACHEM et al.,
2014; MELLERIO, 2010; POPE et al., 2012). Porém, na prática, as famílias não seguem essas
recomendações e usam sempre os mesmos antibióticos na pele íntegra e em feridas limpas
(SINGER et al., 2018).
Esses resultados desencadeia a discussão sobre o despreparo da família para realizar os
cuidados exigidos na condição de adoecimento do ente. Os estudos apresentam a inabilidade
da família em cuidar na EB, principalmente nos primeiros anos de vida da criança, em que a
atenção deve ser redobrada em consequência do desenvolvimento de bolhas na pele ao pegar
no colo, amamentar e acariciar (CAPRARA; VERAS, 2005). Isso leva a práticas de cuidados
empíricos, a partir do conhecimento que a própria experiência impõe, sem levar em
consideração as orientações e recomendações profissionais, como no caso do uso de
alvejantes para o banho e de antibióticos tópicos para as feridas (SINGER et al., 2018).
Desse modo, é evidente a necessidade de apoio dos profissionais de saúde no cuidado
familiar realizado na EB. Em decorrência da alta sobrecarga que essa doença impõe na
família, os profissionais devem atuar buscando estratégias efetivas para minimizar a carga e
apoiar o cuidado familiar (KAHRAMAN; ÇIFTÇI; TIMUÇIN, 2017) e realizar orientações
teóricas com base nas diretrizes científicas, como também proporcionar capacitações práticas
com a família sobre as técnicas adequadas para o cuidado na EB (SINGER et al., 2018;
TABOLLI et al., 2010).
Categoria III. A experiência e o potencial da família em cuidar na EB
Apesar da família apresentar diversas dificuldades e despreparo para realizar os
cuidado exigidos na EB principalmente nos primeiros anos de vida, por desconhecer a
evolução da doença e ter que lidar com o desenvolvimento de bolhas e feridas a todo
momento, com o passar do tempo, vai adquirindo experiências importantes para manter os
cuidados dos filhos (CAPRARA; VERAS, 2005).
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Desse modo, em consequência da evolução crônica e das intensas e diárias demandas
de cuidado na EB, principalmente nos casos graves, a família acaba desenvolvendo
habilidades para fazer exercer o cuidado e conhecimentos sobre as especificidades do
adoecimento vivenciada pelo ente. As famílias referem-se como especialistas no atendimento
a EB e consideram a necessidade de manter supervisão e controle rígido sobre as condutas
profissionais (VAN SCHEPPINGEN et al., 2008b), envolvendo-se ativamente em todas as
fases do cuidado de seus filhos (YUEN; DUIPMANS; JONKMAN, 2012).
Essa habilidade familiar em cuidar é reconhecida pela atual diretriz internacional que
orienta as melhores práticas para o cuidado com a pele e feridas na EB. As orientações
ressaltam que a pessoa e os familiares são especialistas na gestão da própria condição e o
envolvimento deles é essencial no processo de cuidado (DENYER; PILLAY; CLAPHAM,
2017).
Em relação às condutas dos profissionais, em alguns casos a família precisa relutar
para não permitir terapias invasivas que só irão prolongar o sofrimento dos filhos (YUEN;
DUIPMANS; JONKMAN, 2012). Na situação em que a experiência e o conhecimento da
família são considerados pelos profissionais ao decidir as condutas relacionadas ao
tratamento, a família acaba contribuindo levando em consideração o bem-estar dos filhos e
decidindo pelo que vai causar menor consequência. Como nos casos graves, por exemplo, a
decisão em começar a usar cadeira de rodas para facilitar a locomoção, realizar a cirurgia para
a correção dos dedos nos casos de fusão e o procedimento de gastrostomia devido a
problemas relacionados a deglutição e alimentação (VAN SCHEPPINGEN et al., 2008b).
A atitude dos pais tem sido descrita em outros casos de adoecimento por doenças
raras, como por exemplo, na Síndrome de Schinzel-Giedion, doença raríssima que acarreta
inúmeros comprometimentos à vida e a saúde do recém-nascido, os pais se mostraram
participativos nas condutas profissionais indicadas, buscavam avaliar cada indicação,
ponderando os benefícios e por vezes, abrindo mão de procedimentos que poderiam acarretar
mais sofrimento, como a cirurgia para hipospadia apresentada no filho, que seria mais
estética, nem tanto por necessidade (SOARES et al., 2016b).
Além da experiência adquirida pelas famílias que cuidam nos casos da EB contribuir
nas condutas profissionais, autores referem a intenção das mães em trocar experiências com
outras mães que vivenciam a mesma situação, no intuito de articular associações locais e troca
de experiências que podem somar no cuidado realizado (CAPRARA; VERAS, 2005).
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5.2. História de vida e cuidado do Jovem Borboleta e sua família
Breve história familiar
A apresentação dessa história visa a aproximação com o contexto peculiar de vida,
adoecimento e cuidado vivenciado pela família participante dessa pesquisa. A história será
contada a partir da vida pregressa de dona Maria, mãe do Jovem Borboleta. Em seu primeiro
casamento dona Maria morou na Bolívia, país de origem do marido, Sr. Ricardo. Nesse
período ela teve os primeiros quatro filhos, três homens e uma mulher. Depois de vários anos
de casamento, Ricardo é assassinado, levando a família a tomar outros rumos.
É, casei e fui embora para lá [Bolívia] e ele era de lá também. [...] Morreu
assassinado [fala pausadamente] (dona Maria).

Ainda na Bolívia, após a morte do primeiro marido, dona Maria conheceu João, o pai
biológico do Jovem Borboleta. O casal decide voltar para o Brasil e passam a morar em
Cáceres-MT, cidade fronteiriça com a Bolívia e distante a 219 km de Cuiabá-MT. Em
Cáceres-MT dona Maria descobre a quinta gravidez. Quando o João começou a apresentar
comportamentos que dona Maria julgava inadequados, ela o abandona sem comunicá-lo sobre
a gravidez. Assim, dona Maria se muda para Cuiabá-MT, onde reside com sua mãe e irmãos.
Quando a gente veio de lá para cá, eu descobri a gravidez aqui [no Brasil].
Aí eu sumi dele [João], dei uns perdidos nele, aluguei uma outra casa, em
outro bairro para ele não saber onde eu estava. Aí ele ficou vagando por aí
me procurando... depois ele voltou pra Bolívia (dona Maria).
Que eu saiba não ficou sabendo [da gravidez] ... Até mesmo porque eu evitei
o máximo para ele não ficar sabendo. Porque ele era meio doidão e ele era
louco para ter filho, não tinha nenhum. E eu fiquei com medo dele, de
repente, vir e ficar me perturbando né? (dona Maria).

Dona Maria relata que a gravidez de seu quinto filho, o Jovem Borboleta, transcorreu
sem intercorrências. A criança nasceu em 1998 de parto natural em uma maternidade de um
hospital universitário privado conveniado pelo SUS, em Cuiabá-MT. Nas primeiras horas o
recém-nascido apresentou pequenas vesículas que evoluíram rapidamente para formação de
bolhas, sendo imediatamente diagnosticado com EB por um dermatologista.
Na maternidade já começou a apresentar as primeiras bolhas, foram
enormes. A primeira foi nos lábios, né?... um machucadinho que a princípio
achavam que tinha machucado durante o parto... aí, depois de uma hora...
uma hora e meia, começou a encher os dedinhos, os cotovelos, né?...o
calcanhar, aí que elas deram mesmo grandes... os dedinhos ficaram igual
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uma banana assim... (...) nas três primeiras horas de vida já foi diagnosticado
Epidermólise (dona Maria).

Após o nascimento do Jovem Borboleta, dona Maria conheceu André, o pai da sua
sexta filha, Marta que nasceu em 2000 quando o jovem tinha dois anos de idade. Nesse
período ela morava na casa da sua mãe em Cuiabá-MT e André trabalhava em outra cidade.
Após o nascimento da Marta Dona Maria decidiu romper o relacionamento com André por
não estar vendo futuro na relação.
Pouco tempo depois desse término, dona Maria conheceu o Sr. José. Na época ele
tinha dezessete anos e ela trinta anos, o que tornava a relação desacreditada socialmente.
Mesmo diante de tanta resistência eles se casaram quando José completou dezoito anos. Nesse
contexto, o Sr. José assumiu a responsabilidade de pai perante todos os filhos de dona Maria,
especialmente com o Jovem Borboleta que tinha três anos e Marta três meses de idade.
É, não é pai biológico, é pai de criação. Porque ela [Marta] quando nós nos
conhecemos só tinha três meses. É pai, porque ele [Jovem Borboleta] não
aceita falar que não é pai e ela também não (dona Maria).

Com o passar do tempo, os demais filhos de dona Maria também passaram a respeitálo como pai. Dona Maria e Sr. José construíram uma família a partir de uma relação sólida de
amor e companheirismo.
Sr. José desde o início do convívio familiar manifestou interesse em aprender a cuidar
do jovem e assumir as responsabilidades do cuidado junto com dona Maria. Para ele, desde
quando viu pela primeira vez o Jovem Borboleta sabia que tinha a missão de ajudar dona
Maria a cuidar dele. Assim, teve a iniciativa de querer aprender a cuidar. No início, dona
Maria ficou meio receosa, mas permitiu que ele cuidasse, inicialmente sob a sua supervisão.
A partir do primeiro momento que eu o vi [Jovem Borboleta], eu me
apaixonei. Me apaixonei por ele assim mesmo, entendeu? Me apeguei e
sabia assim que, àquela ali era a minha missão. Eu tinha aquela missão, de
ajudar a cuidar dele. Eu sabia! Eu senti na hora assim, que eu tinha aquela
missão! Foi um desafio que eu falei „não! Eu topo esse desafio‟ (Sr. José).
Só eu cuidava do [Jovem Borboleta]. Era eu, minha mãe e Davi [filho mais
velho]. E aí, ele [Sr. José] falou assim: „eu quero te ajudar a cuidar. Eu quero
aprender a fazer os curativos. Eu quero trocar a fralda dele‟. Deus mandou,
né? Aí começou. Aí eu falei assim: „Então está. Vai lá e troca. Se você
conseguir então troca, tenta, mas cuidado!‟. Aí, eu ficava às vezes meio
sondando, cuidando (dona Maria).
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Com o passar dos anos, os filhos Denis, Davi e Manu casaram e constituíram suas
próprias famílias, sempre mantendo forte vínculo com a família de origem. Em 2014 a família
foi impactada com a morte de Manu aos 23 anos de idade. Seu marido deixou as duas filhas
do casal, Carol e Clara, sob a responsabilidade de dona Maria e Sr. José, que acolheram as
crianças e assumiram o cuidado.
Concomitante com a chegada das netas, dona Rosa que sempre auxiliou a família nos
cuidados, começa a apresentar sintomas de demência e ampliando dessa forma, a demanda de
cuidados. Dentro desse contexto, Íris, prima do Jovem Borboleta, assumiu os cuidados de
dona Rosa, levando-a para morar com ela. Nesse momento, deixa de contar com a ajuda de
sua mãe nos cuidados familiares, passando esta a ser mais uma demanda de atenção.
Marta, a filha caçula, ficou gravida aos dezessete anos, ainda residindo com a mãe,
tendo constituindo sua família após um tempo do nascimento da filha. O Danilo, é solteiro,
não teve filhos e mora na casa materna.
O Jovem Borboleta foi cuidado e educado dentro desse contexto familiar até sua morte
aos 20 anos de idade. Nessa trajetória de vida, ele estudou até a oitava série, ministrou
algumas palestras motivacionais e participou ativamente das mídias sociais. Atividades essas,
que precisaram ser interrompidas devido a uma ferida tumoral extremamente dolorosa que
levou a necessidade da amputação do membro inferior direito e evoluiu para metástase.
A composição familiar é apresentada na figura 4 a partir do genograma elaborado em
março de 2018. Nele é possível visualizar as quatro gerações que integram a estrutura
familiar. Foi destacado em vermelho o núcleo familiar de cuidado, que foi identificado a
partir das narrativas da família, nomeando as pessoas que participaram diretamente do
cuidado ao Jovem Borboleta. Esse núcleo é constituído por dona Maria, sua mãe, Dona Rosa,
avó materna, Denis, Davi e Marta, seus irmãos e Sr. José, seu padrasto.
Após a finalização do trabalho de campo em agosto de 2018, tomamos conhecimento
por meio da mídia local, da morte de dona Maria quatro meses após o falecimento do Jovem
Borboleta e da morte de Sr. José um mês após a morte de dona Maria2. Depois do falecimento
do filho, dona Maria começou apresentou algia abdominal intensa e um grave quadro de
anemia. Ficou alguns dias hospitalizada e decidiu ir para casa, assinou o termo de
responsabilidade se dando alta. Dias depois, deu entrada no pronto atendimento e faleceu em
decorrência de complicações do quadro. Sr. José, depois da morte de dona Maria, começou a
apresentar cefaleia intensa e logo foi hospitalizado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI),
2

As informações têm como base as reportagens da mídia local e os relatos de Marta, irmã do Jovem Borboleta,
que sempre manteve contato com os pesquisadores.
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falecendo dias depois. Segundo as informações que chegaram até os pesquisadores, a morte
foi causada por complicações da neurotoxoplasmose.
Esse desfecho no mínimo singular reafirma as histórias de vida concretas, complexas e
reais, que decorrem no cotidiano de muitas famílias no país. O compromisso dessa família
com o cuidado ao Jovem Borboleta reafirma que o cuidado familiar transcende a vida.
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Figura 4. Genograma da família do Jovem Borboleta, março de 2018.
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Núcleo familiar
Núcleo de cuidado

Trajetória de vida e cuidado familiar do Jovem Borboleta
A trajetória de vida do Jovem Borboleta começou com a complexidade de ser
diagnosticado nas primeiras horas de vida com uma doença rara e incurável. Essa situação
impôs a necessidade de a família adquirir conhecimentos e habilidades fundamentais para
manter a vida do ente adoecido.
Após a alta da maternidade, a família foi orientada a não utilizar nenhuma forma de
tratamento nas lesões, apenas o cuidado com o manuseio da criança para evitar o
desenvolvimento de lesões. Segundo a família, a criança não foi encaminhada para o serviço
de atenção primária e sim para o serviço secundário, ou seja, ambulatório de dermatologia de
um hospital universitário público para acompanhamento apenas pelo médico dermatologista
que realizou o diagnóstico. Vale ressaltar que até o terceiro mês de vida da criança, a família
não tinha entendido que não havia possibilidade de cura para o problema de saúde do ente, o
que só aconteceu na terceira consulta de acompanhamento com o dermatologista.
Aí eu fui falando com ele [dermatologista] durante a terceira consulta do
terceiro mês né? Ele [Jovem Borboleta] já estava com três meses. Aí eu
perguntei „doutor isso não tem... não tem cura? Eu preciso saber se tem
cura‟. Porque, né? a gente ficava com a criança daquele jeito. Aí ele disse
assim: „mãe, não tem cura!!!‟. Aí, àquela hora eu senti assim, o mundo meio
que desabar (dona Maria).

Ainda durante essa consulta, segundo dona Maria, as orientações repassadas pelo
médico foram pontuais, com banhos com permanganato de potássio, perfurar as bolhas com
agulha estéril, o uso de pomadas e enfaixamento. Além disso, o médico dermatologista
afirmou que ele não tinha muito o que fazer como profissional, o que iria definir a
sobrevivência da criança seria o amor e o cuidado realizado pela família.
O [dermatologista] disse: „isso aqui que vai fazê-lo viver mais tempo: é
amor, cuidado e carinho. O resto, é a parte médica, muito pouco a fazer!‟. Se
caso você não cuidar dele, ele não terá uma vida boa, então vai depender da
família (dona Maria).

Nesse período, o contato da família com o serviço de saúde era restrito ao
acompanhamento com o dermatologista. Nessa terceira consulta, dona Maria entende que a
contribuição do serviço de saúde para o tratamento e cuidado do seu filho se restringia as
orientações repassadas pelo profissional. Somado a isso, o acesso a esse profissional era
muito difícil, pois a família dependia de transporte público e o trajeto até o hospital causava
ainda mais sofrimento ao Jovem Borboleta. A partir daquele momento dona Maria não
procura mais os serviços de saúde e entende que seu filho dependia apenas do cuidado

familiar, ficando o serviço de saúde apenas para quando a criança apresentasse outros tipos de
problemas de saúde (problema agudo).
Aí depois, eu não levei em lugar nenhum. Era uma rotina que eu tinha que
cuidar. Assim, acompanhamento médico não fazia mais em lugar nenhum.
Porque era muito dificultoso de eu sair daqui para ir lá no hospital com ele.
Porque não tinha carro. Era mato. Não tinha, o ônibus passava lá na avenida
de asfalto. Então eu tinha que andar com ele no sol, andar com ele de bebê
conforto, andar de ônibus. Aí, eu comecei, parei, falei assim: „não, eu estou
fazendo loucura gente. Ao invés de eu melhorar o menino, eu vou fazer
piorar‟. E o dermatologista não dava resposta de nada, não dava melhora de
nada (dona Maria).

Essa atitude resultou na solidão da família em cuidar do Jovem Borboleta nos
primeiros dez anos de vida, utilizando como referência a própria experiência adquirida com o
cuidado cotidiano, sem auxílio e/ou acompanhamento com profissionais de saúde. Sendo esse
período considerado pela família a fase mais crítica de manifestação da doença.
Depois elas [lesões] foram piorando no decorrer da idade que ele foi
pegando um, dois, três, quatro até os dez anos. As lesões eram muito,
milhares né? Muito ruim para cuidar dele. Aí, depois quando ele entrou na
fase da adolescência foi que deu uma trégua na Epidermólise. Quando
pequeno era muito [enfática] pior, a pele dele não tinha onde tocar, pingava
pus, infeccionava, sangrava. As roupas dele tinha que lavar assim, tudo
muito bem lavado, porque ele sujava muito. Assim, é um cuidado que se
você bobeasse, ele podia ir [morrer] por infecção, grau infeccioso (dona
Maria).

Nesse período considerado o mais crítico, em que as lesões mais se desenvolviam, a
família do Jovem Borboleta manteve uma postura bastante atenciosa no cuidado com a pele, no
sentido de protegê-la para que não houvesse o desenvolvimento de mais bolhas e feridas. Com
medo de machucar a sua pele, a família optou por evitar ao máximo o contato físico, como pegar
no colo, além de procedimentos que poderiam causar lesões na pele, como amamentação e
vacinação. Além disso, não o colocava no chão, o que levou ao atrofiamento dos nervos dos
membros inferiores.
Ele nunca foi uma criança de colo, de mamar peito, nunca pode nada disso por
conta da Epidermólise. Ele nunca teve uma vida normal. O peito ele nunca
mamou, a princípio tirava na bombinha e dava na chuquinha. Porque na hora da
sucção a boquinha machuca. Na chuquinha não [machucava] porque é mais
molinho o bico da chuquinha, já o peito por conta da sucção mais forte sempre
machucava, sangrava. Até eu mesma fui fraca, eu mesma desistia né? Porque eu
o via sofrer né? Nunca coloquei ele para engatinha. Eu sentava ele no chão, mas
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ele não se mexia e eu com medo de ele se machucar né? Nunca nem andou por
causa da perninha atrofiou os nervos. Nunca ficou de bruços, sempre de lado ou
de frente. Nunca vacinou, eu tinha medo de furar ele. Só as gotinhas, quando era
campanha (dona Maria).

A partir da prática cotidiana de cuidado familiar realizada, dona Maria foi conhecendo
melhor a evolução da doença e a forma como o organismo do filho reagia frente a essas
recomendações. Quando as lesões eram cobertas com gazes e ataduras, a família foi
percebendo que o clima quente da cidade em que moravam não favorecia o uso dessa prática
e o processo de cicatrização, que era mais demorado, pois na hora de fazer às trocas dos
curativos as feridas apresentavam hemorragias, além da dor que a criança sentia. Na opinião
de dona Maria, quando a criança não ficava coberta com ataduras, o processo de cicatrização das
feridas era mais rápido. Dessa forma, a família decidiu não seguir essa recomendação.
Eu não entrei nessa regra. Inclusive de enfaixar ele todo. A atadura é no
corpo todo. Faz com que o ferimento dure mais tempo para cicatrização.
Evita bactéria, evita! A estar exposto para algum contato de alguém vir
machucar, evita! Mas em compensação ele demora mais para cicatrizar. E
nosso clima não ajuda, a criança ficar o dia inteiro atada, enfaixada né?
Porque daí na hora de tirar aquelas faixas, aquelas gazes, sangrava-se muito,
tinha hemorragia, muita hemorragia. E aí tinha muita dor, inclusive muito
choro. Aí eu via que o sofrimento era maior aí não resolvia. O que só fazia
era piorar, porque daí quando ia tirar, a pele saia junto. Aí eu comecei a
deixar sem a faixa (dona Maria).

Em relação à recomendação de furar as bolhas com a agulha, dona Maria ressalta que era
muito difícil ela realizar esse procedimento. Só furava após perceber que as bolhas apresentavam
secreção sanguinolenta. Ela furava, colocava gazes com pomada sobre o ferimento e retirava no
dia seguinte.
Eles [médicos] sempre indicam furar as bolhas também com agulhas né? Eu
nunca furo. É rara a vez que [furo], só se estiver crescendo, expandindo
muito. Aí eu furo com uma agulhinha, mas caso ao contrário eu não furo e é
uma indicação médica furar. Aí quando eu vejo que ela [bolha] está muito
cheia daquela água sanguinolenta aí eu furo, seco com gaze, coloco uma
gaze com bastante pomada naquele lugar onde eu furei. Aí eu posso até
deixar. Aí no outro dia eu tiro (dona Maria).

Desde o nascimento do Jovem Borboleta dona Maria se destacou como a principal
cuidadora, passando a dedicar-se quase que exclusivamente ao cuidado do filho. Devido à
complexidade e a alta demanda de cuidados requeridos, o núcleo familiar (figura 4) se
mobilizou para promover o melhor cuidado ao jovem. Além disso, ao longo dos vinte anos de
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vida do jovem, a família construiu uma rede de apoio, que contribuiu fundamentalmente com
os custos financeiros para o tratamento do ente.
A família não centrou os cuidados ao Jovem Borboleta apenas nas lesões próprias da
EB, mas ampliou os cuidados a todos os aspectos da vida da criança. E mesmo diante da
extrema fragilidade dermatológica a família sempre buscou incluí-lo nas relações sociais.
Desde muito pequenininho eu já o soltei para a vida social: receber visita,
sair, passear, entendeu? Aonde a gente ia sair, levava. Então, isso abriu a
mente dele e ele mesmo não tem esse auto preconceito dele ser diferente, das
pessoas olharem para ele (dona Maria).

Um momento que marcou essa atitude familiar foi o ingresso na escola. No esforço de
incluí-lo na vida social a família tentou matricular o Jovem Borboleta com oito anos de idade
em uma escola da rede pública de ensino. Entretanto, na primeira tentativa a família não
obteve sucesso, os funcionários da escola apresentaram resistência justificando que não tinha
estrutura para recebê-lo em sala de aula. Mas a família insistiu e no ano seguinte conseguiu
matriculá-lo na escola. A diretora encaminhou dona Maria para consulta com a psicóloga do
município, para que ela pudesse se preparar psicologicamente e fortalecer o jovem nessa nova
fase da vida.
Daí eles me pediram para passar por essa entrevista com a psicóloga da
secretaria de educação. Que ela queria me passar informações para passar
para ele, para eu me preparar porque ia vim impacto, né? [...] A psicóloga
me disse assim: „fala pra ele que quando ele chegar na sala de aula, chegar
uma criança, que não vai faltar, e falar que ele é um menino feridento, que
ele é um menino diferente, que ele é um menino estranho, o que que ele vai
falar?‟. Daí eu perguntei para ele, né? Cheguei em casa e fiz essa pergunta
para ele. Ele simplesmente virou pra mim e falou: „mãe, eu vou falar para as
crianças, para os meninos, sei lá quem, que vão me fazer uma pergunta
idiota dessa, que se Deus me fez assim, Ele me ama assim. Azaro dele se não
ama eles do jeito que eles são‟. Foi essa a resposta que ele me deu (dona
Maria).

Essa resposta do jovem frente ao questionamento de dona Maria mostra a forma como
ele encarava a reação das pessoas em relação a sua condição. Quando começou a frequentar a
escola, estudava na mesma sala de sua irmã Marta. Ela narra à facilidade com que o jovem
estabelecia as relações com os demais estudantes.
Ele se relaciona melhor do que eu na escola. E ele conversa bastante, com
todo mundo da sala de aula. Conversava com a maioria. Na hora que ele
chegava todo mundo falou: „Jovem Borboleta chegou!‟. Todo mundo
respeitava ele dentro da escola (Marta).
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Na escola, apesar da insegurança na forma como o jovem iria encarar essa nova
situação, a família e os profissionais da educação se surpreenderam com o comportamento
dele nesse novo espaço social, sempre comunicativo, articulado e construindo relações de
amizade entre os alunos/colegas e professores.
O jovem apresentava muita facilidade na comunicação. Aos três anos de idade dona
Maria contata pela primeira vez a televisão para fazer uma reportagem sobre as condições em
que o jovem se encontrava, com o objetivo de conseguir ajuda financeira para os custos com o
tratamento. A partir disso, sempre que necessário, a família recorria à televisão. Com o passar
dos anos, a Jovem Borboleta tem acesso às redes sociais, e com a facilidade em se comunicar,
estabeleceu muitas relações com pessoas inclusive fora do país que conheciam a sua história e
se prontificavam em ajudar.
Ah, ele começou com negócio de mídia, desde quando saiu o facebook. Ele
já fez o facebook para ele. Aí, depois ele já fez o WhatsApp. [..] Ah, acho
que [o Jovem Borboleta] já tinha uns quinze anos. Aí, ele começou a ficar
mais conhecido ainda. Eu o gravava (Dona Maria).

Uma atividade marcante na vida do Jovem Borboleta foi às palestras motivacionais
apresentadas em algumas empresas em 2015. O jovem teve a iniciativa ao questionar os
funcionários de uma emissora de televisão sobre a vontade de trabalhar e ter alguma forma de
renda pessoal. Foi então, que um dos funcionários entrou em contato com dona Maria,
sugerindo o desenvolvimento das palestras e que inclusive iriam articular uma professora de
oratório para prepara-lo para as palestras, melhorando forma de se apresentar e se comunicar
em público.
O [Jovem Borboleta] falou assim: „Oh, seu [nome do funcionário] eu preciso
de arrumar alguma coisa para eu fazer. Eu estou jovem, eu preciso fazer
alguma coisa, algum curso‟. Ele falou assim: „Espera! Vou pensar aqui
alguma coisa que eu posso te fazer, eu tenho que fazer alguma coisa para
você, né? Mas espera aí‟. Dali dois dias ele me ligou: „Já tenho o que o
Jovem Borboleta vai fazer. Ele vai palestrar. A [nome da professora] vai dar
aula para ele de oratória. Já conversei com ela. Já está disposta e ela vai
deixá-lo apto para palestrar. A senhora aceita? Ele aceita o desafio?‟. E falei:
„tá aceito!‟ (dona Maria).

O jovem se mostrava muito entusiasmado com as palestras. Ele palestrou umas oito
vezes, mas teve que se afastar depois que foi diagnosticado com câncer, outra complicação
relacionada à EB. Nas primeiras palestras ficava bastante ansioso, mas pela facilidade em se
comunicar, ao final estava tranquilo e feliz em ter transmitido sua mensagem se superação.
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Ah, eu gostava. [o que mais gostava era] a parte do vídeo, são vídeos
de motivação. [...] A professora pegou [vídeos da internet] e via ali se dava
para encaixar, se não dava. Aí ela encontrou uns que dava para encaixar. Aí,
no final de cada apresentação a gente mostra o vídeo (Jovem Borboleta).

No futuro, o Jovem Borboleta tinha planos de terminar o ensino médio e ingressar na
universidade, onde iria cursar jornalismo. Ele gostava muito de assistir um programa
jornalístico da televisão, e assim foi inspirado a também se tornar um grande jornalista.
Ah, eu quero ser jornalista. Eu pretendo voltar a estudar. Eu queria ser juiz,
mas daí como eu gosto mais de ler do que escrever, aí eu quero ser jornalista
(Jovem Borboleta).

Para a família do Jovem Borboleta, após essa trajetória vivenciada por vinte anos,
cuidando e educando dessa criança, o sentimento expresso é o de gratidão. A família é grata
pela oportunidade de viver essa experiência.
Foi o presente que Deus me deu, ter carregado o Jovem Borboleta nove
meses e vinte, e depois desses 20 anos e quatro meses, foi o presente que
Deus me deu. Igual o meu marido falou, eu não sei o que seria da minha vida
sem ele nesses vinte anos. Como poderia ter sido esses vinte anos. Eu não
sei! [...] Então assim, a minha família não sabe o que teria sido da vida deles,
da nossa família sem ter sido ele, sem ter tido ele. Não seríamos essa família
emocionalmente, nós somos uma família estruturada. Ele [o jovem]
conseguiu fazer essa base se formar e permanecer (dona Maria).

A linha da vida do Jovem Borboleta é apresentada na figura 5. A partir da linha
central com as suas ondulações e nuanças, âncora os anos e os momentos que marcaram a
vida do jovem do nascimento até a morte. Apesar das limitações impostas pela complexa
situação de adoecimento, vivenciada pelo Jovem Borboleta, a forma como o cuidado familiar
foi modelado, influenciou o potencial para a vida que o jovem demonstrava.
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realiza
3
meses
ozonioterapia
*últimos 15 dias mudanças no
comportamento
*30/06 – Interna no hospital
universitário com complicações
*01/07 - Falecimento

Figura 5. Linha da vida do Jovem Borboleta, março de 2018.
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Fonte: Elaborado pelos autores.
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5.3. Refletindo sobre a experiência do cuidado familiar na vida de um jovem com EB
Ao nascer, o Jovem Borboleta e sua família estavam inseridos em um modelo de
atenção à saúde voltado principalmente ao tratamento de doenças agudas. O enfoque
biomédico desse modelo era a cura, entretanto, a mudança no perfil epidemiológico da
população, com aumento das condições crônicas e redução das doenças agudas,
principalmente infecciosas, determinou a necessidade de reorientação do modelo de atenção à
saúde predominante naquela época com a articulação de novas estratégias para o cuidado
(OMS, 2003; OMS; OPAS, 2015). Nesse contexto, era necessário compreender que nos casos
crônicos, a cura passa a ser o reequilíbrio, pois não há a possibilidade de eliminação da
doença, mas a necessidade de empreender formas de (con)viver com essa condição no
decorrer da vida (BARSAGLINI, 2013).
No caso da EB, além de evolução crônica é uma doença rara, que impõe inúmeras
especificidades, a começar pelo acesso aos profissionais de saúde que tenham conhecimento e
possam fazer o diagnóstico (FINE et al., 2014; SAMPAIO; OLIVEIRA; MIGUELEZ, 2007).
No caso da família do Jovem Borboleta o diagnóstico não foi um problema, a criança
começou a apresentar as primeiras bolhas logo após o nascimento e o diagnóstico foi
imediato.
A assistência à saúde a qual a família teve acesso estava voltada para a
doença/disease, reafirmando um modelo de atenção à saúde centrado na figura do médico
especialista, considerando que a criança não foi sequer encaminhada para outras
especialidades médicas, como pediatria. Além disso, vale ressaltar que nessa época o modelo
de atenção estava em transição e já havia disponível nos serviços de saúde da localidade
ambulatórios de feridas sob a responsabilidade de uma equipe multiprofissional composta por
enfermeiros e médicos. E mesmo nesse contexto, já em fase de reorientação, a
responsabilidade em cuidar na situação de adoecimento/illness do jovem recaiu inteiramente
sobre a família.
Quando levamos em consideração os conceitos apresentados por (KLEINMAN;
EISENBERG; GOOD, 1978) sobre doença/disease como anormalidade na estrutura e função
dos órgãos e adoecimento/ illness que incorpora a percepção da mudança e a experiência
individual e familiar do viver com a condição, é preciso refletir que mesmo diante da
impossibilidade de cura biomedicamente declarada como no caso da EB, é necessário que os
profissionais de saúde valorizem também o cuidado do adoecimento/illness e não apenas da
doença/disease.
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Atualmente no país, a principal estratégia voltada para as condições crônicas são ações
desenvolvidas na atenção básica por meio das equipes das Estratégias de Saúde da Família
(ESF). Naquela época, em MT apenas 3,6% da população era coberta por Programas de Saúde
da Família (PSF‟s) como era denominado no início. Especificamente na cidade onde residia a
família, o primeiro PSF foi implantado em 2002, quando o Jovem Borboleta tinha quatro anos
de idade, e até 2004 a cobertura populacional era menor que 20% nesse município
(CANESQUI; SPINELLI, 2008; GAÍVA; SILVA, 2008). Portanto, o Jovem Borboleta e sua
família não tiveram vínculo com essa estratégia de cuidado a saúde.
Nesse contexto, a família se afasta dos serviços de saúde, por compreender que o
profissional de saúde só poderia contribuir no cuidado com o ente em casos de manifestações
agudas, visto que o modelo assistencial ainda não respondia as demandas de uma condição
crônica. Assim, nos primeiros oito anos de vida do jovem, a família teve, de acordo com os
dados, apenas dois contatos com os serviços de saúde por conta de complicações.
O primeiro foi aos três anos de idade, quando a criança precisou de transfusão
sanguínea pelo quadro de anemia e o segundo foi aos oito anos quando necessita novamente
de transfusão, e cuja „anemia‟ passa a ser acompanhada a cada seis meses. A solidão dessa
família em cuidar, sem muitos vínculos com os serviços e profissionais de saúde por pelo
menos dez anos, dialoga com outras doenças raras, pois em muitos casos, os profissionais de
saúde que deveriam ser os principais articuladores do cuidado a saúde da pessoa e família,
desconhecem as doenças e isso determina limitações no apoio e nas condutas terapêuticas
(KAHRAMAN; ÇIFTÇI; TIMUÇIN, 2017; PELENTSOV et al., 2016; SAMPOGNA et al.,
2012; SOARES et al., 2016b; VAN SCHEPPINGEN et al., 2008b).
Em 2010, o jovem apresentou estenose de esôfago e por conta da EB, não encontrou
profissional que se dispusesse a fazer o procedimento necessário em MT. Assim, foi
encaminhado pelo SUS por meio do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para um serviço
especializado no atendimento a EB em São Paulo (SP). Nesse momento reestabelece a relação
entre a família e os serviços de saúde de forma bastante ampliada.
A família sempre conviveu com algumas fragilidades sociais, tais como o desemprego,
moradia na periferia e pouca condição financeira, que levaram a dificuldades em acesso
principalmente a insumos necessários para o cuidado. Levando em consideração esse
contexto, a família então decidiu assumir a responsabilidade em cuidar do ente e teve que
modelar a experiência de cuidado frente a situação complexa de adoecimento imposta pela
EB.
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A EB impõe especificidades no cuidado familiar, pois é necessário que a família
adquira conhecimentos e recursos financeiros para lidar com as repercussões de uma pele
extremamente frágil, que leva a desconfiguração física visível, atraso no crescimento e
desenvolvimento, com demandas complexas de cuidados diários, que vão para além do corpo
físico, mas ampliam-se aos aspectos psicológicos e sociais em decorrência da visibilidade do
adoecimento desde o nascimento. A experiência de cuidado dessa família não estava centrada
apenas nas lesões manifestadas no corpo em decorrência da EB, mas ampliou-se para o apoio
psicológico e social, para que o Jovem Borboleta desenvolvesse capacidade de lidar com meio
social, visto que essa doença tem como característica lesões complexas visíveis, que levam a
desconfiguração do corpo. Essa experiência foi modelada principalmente a partir do cotidiano
de cuidado realizado pela família, que proporcionou a aquisição de conhecimentos e
habilidades necessárias para empreender o cuidado familiar e responder as demandas da
doença/disease e do adoecimento/illness do ente.
Para cuidar do „corpo físico‟ do Jovem Borboleta, a família utilizou as orientações
repassadas pelo dermatologista sobre a atenção com a pele da criança para não desenvolver
mais bolhas e a realização dos curativos, com o uso de pomadas e ataduras. Assim, a família
decidiu evitar situações que pudessem levar ao desenvolvimento de mais lesões, como pegar
no colo, amamentar e vacinar. Com a prática cotidiana de cuidado, a família começou a
observar de acordo com sua perspectiva que algumas condutas práticas não traziam muitos
benefícios para o menino, como deixar as feridas completamente cobertas com ataduras e
perfurar as bolhas com agulha estéril e decidem não realizar essas práticas, por julgarem a
melhor escolha na experiência individual do ente. Essas recomendações estão presentes nas
atuais diretrizes que orientam o cuidado na EB, entretanto é enfatizado nesses documentos, a
importância de considerar a experiência individual da pessoa e família em cada caso de
adoecimento por EB (DENYER; PILLAY; CLAPHAM, 2017).
O cuidado familiar no âmbito do apoio psicológico e social tem destaque na
experiência dessa família. Desde o início a família sem acesso ao apoio psicológico
compreendeu a importância do apoio psicológico, com palavras de motivação que auxiliavam
no enfrentamento principalmente da dor, sintoma intenso e constante na hora dos cuidados
com o „corpo físico‟. Além disso, desde os primeiros anos de vida, mesmo diante da extrema
fragilidade da pele a família decidiu incluí-lo em todas as relações sociais estabelecidas pela
família, por julgarem importante e necessário oportunizar as mesmas situações que os irmãos
vivenciavam, como brincar, ir para a igreja e escola, viajar, sempre respeitando a sua
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individualidade. O modo como o cuidado familiar foi modelado, tanto com as lesões como em
todas as repercussões que o adoecimento impôs, preparando-o para o convívio social e sempre
buscando não o diferenciar dos demais irmãos, levou ao potencial de vida do Jovem Borboleta
e influenciou na forma como encarava a situação de adoecimento.
Para empreender esse cuidado a família contou com o auxílio de uma rede de apoio
informal construída ao longo do tempo, que tinha como objetivo principal custear os insumos
utilizados nos cuidados diários com o „corpo físico‟ e possibilitar o acesso ao serviço
especializado. No sentido de visualizar a rede de apoio, são apresentados os ecos mapas da
família em três momentos diferentes, em que as relações entre as estruturas que formam essa
rede são representadas por linhas tracejadas (relação fraca), linha contínua (relação forte) e
duas linhas contínuas (relação muito forte).
O primeiro ecomapa (figura 6) refere-se às relações que a família tinha em 1988, ano
de nascimento do Jovem Borboleta. Nesse período, a única relação estabelecida fortemente
era com a família de dona Rosa, quem acolheu e ajudou o núcleo familiar nesse período
crítico e impactante imposta pela condição do adoecimento raro. Com os serviços de saúde a
relação era fraca, o contato havia sido realizado apenas na maternidade e no ambulatório de
dermatologia.
A relação com a igreja era fraca, entretanto, foi se fortalecendo após o nascimento do
Jovem Borboleta, quando a família começa a ir com mais frequência nesse espaço religioso.
A partir da primeira complicação manifestada no jovem aos três anos de idade pelo quadro de
anemia, a família não sabia a quem recorrer, e foi a partir da sugestão de um vizinho, que
decidiram procurar o auxílio da televisão local para mostrar a situação em que a família estava
passando e pedir ajuda da população.
Foi a partir disso, que a família começou a ampliar as relações e fortalecer a rede de
apoio. A visibilidade que a televisão proporcionou fez com que a história de adoecimento e
cuidado da família tomasse grandes proporções, dessa forma passando a ser conhecida por
muitas pessoas. Essa visibilidade foi ainda mais impulsionada com a facilidade na
comunicação e o acesso do jovem nas redes sociais aos quinze anos de idade. A partir disso,
as pessoas foram se mobilizando como uma „teia‟, onde um incentivava o outro a ajudar, pelo
espirito da solidariedade, esse movimento foi potencializando e aumentando as estruturas que
formavam a rede de apoio.
No segundo ecomapa (figura 7) são apresentadas essas relações que foram sendo
construídas no decorrer dos vinte anos de vida do Jovem Borboleta. O vínculo entre essas
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estruturas permeia por relações fracas, fortes e muito fortes entre si, dando a ideia de uma teia,
onde toda a estrutura esta inter-relacionada.
No caso dos serviços de saúde o vínculo é (re)estabelecido após dez anos do
nascimento do Jovem Borboleta, quando a família tem acesso ao serviço especializado no
atendimento para a EB em SP. Dentre as outras estruturas que ancoram essa rede, vale
destacar que a solidariedade, o suporte e o lazer estão fortemente interligados. Em que uma
ação levava ao desenvolvimento de outra, por exemplo, o lazer familiar tem relação muito
forte com o suporte e a solidariedade.
No terceiro ecomapa (figura 8) construído um mês após o falecimento do Jovem
Borboleta é evidente a fragilização da rede de apoio, onde as relações foram ficando cada vez
mais fracas ou até inexistentes. Apesar do alto potencial da rede construída durante a vida do
jovem (figura 7), após o seu falecimento, pessoa que ancorava a centralidade do apoio, a rede
se fragmentou.
É preciso levar em consideração que apesar da potencialidade dessa rede, ela torna-se
frágil à medida que foi construída de forma solitária pela família, sem a articulação de
associações ligadas a doenças raras. Talvez, se a rede estivesse vinculada a um grupo maior,
poderia ter sido utilizada como forma de contribuir com o potencial de cuidado de outras
famílias que compartilham a experiência do cuidado em situações de adoecimentos raras.
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Figura 6. Ecomapa da família em 1998, ano de nascimento do Jovem Borboleta.
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Figura 7. Ecomapa da família em março de 2018 com as relações construídas durante a vida do Jovem Borboleta.
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Figura 8. Ecomapa da família em agosto de 2018 após o falecimento do Jovem Borboleta.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A primeira etapa deste estudo evidenciou que as pesquisas realizadas sobre a EB estão
centradas nos aspectos biomédicos do adoecimento e pouco se aproximam da forma como o
cuidado é realizado pela família. Apenas dois se aproximaram das práticas de cuidado no
banho e curativo realizado pela família. Os demais ressaltaram aspectos técnicos-científicos
da doença, ao abordar a fisiopatologia, epidemiologia, sinais e sintomas.
A segunda etapa evidenciou a experiência de cuidado familiar realizado a um ente
diagnosticado com EB nas primeiras horas de vida. As narrativas dessa família apontam que
na experiência de cuidado familiar, ela conseguiu ressignificar a alta fragilidade social em alta
potencialidade para cuidar do ente com EB. Para empreender esse cuidado a família construiu
ao longo dos vinte anos a rede de apoio informal, fundamental para a manutenção da vida e
saúde do ente. Esse potencial deve ser considerado e estimulado pelos profissionais de saúde
ao prestar assistência nos casos de adoecimento por EB.
Dentre a equipe multiprofissional, a enfermagem enquanto profissão que tem o
cuidado como a centralidade do trabalho, deve-se atentar para os casos de adoecimento
crônico e raro. Esses profissionais precisam atuar como apoio nos cuidados realizados pela
família, considerando a experiência adquirida pela família ao cuidar na EB.
Torna-se necessário a discussão sobre doenças raras nos espaços acadêmicos e
serviços de saúde, visto o desconhecimento dos profissionais de saúde em relação a essas
condições. Além do desenvolvimento de novos estudos com o propósito de se aproximar das
práticas de cuidado empreendido pelas famílias avançando para além dos cuidados com o
banho e curativos, e possibilitar aos profissionais conhecer as dificuldades e orientar as
melhores condutas terapêuticas.
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8. APÊNDICES
I. Instrumento para validação da entrevista pela família

Universidade Federal de Mato Grosso
Faculdade de Enfermagem
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem
VALIDAÇÃO DA ENTREVISTA PELA FAMÍLIA.
Estudo: A experiência do cuidado familiar no adoecimento raro por Epidermólise Bolhosa.
Pesquisadores responsáveis: Mestrando Ronaldo Antonio da Silva e Dra. Solange Salomé
Pires de Souza.
Orientações: Leia as entrevistas e nos diga se gostaria de acrescentar ou retirar alguma
informação.
ENTREVISTA 01: realizada em __/__/__. Membros da família presentes:
________________________. Pesquisadores: ____________________________________
*Transcrição da entrevista 01 na íntegra;

ENTREVISTA 02: realizada em __/__/__. Membros da família presentes:
________________________. Pesquisadores: ____________________________________
*Transcrição da entrevista 02 na íntegra;

ENTREVISTA 03:
Realizada em 08/08/2018. realizada em __/__/__. Membros da família presentes:
________________________. Pesquisadores: ____________________________________
*Transcrição da entrevista 03 na íntegra;
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II. Termo de Assentimento
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE ENFERMAGEM
TERMO DE ASSENTIMENTO
A criança/adolescente __________________________________ está sendo
convidado(a) para participar, como voluntário(a), da pesquisa: Subsídios para a
modelagem do cuidado de famílias em situações de vulnerabilidade que tem como
objetivo compreender os potenciais cuidativos de famílias em situações de
vulnerabilidade: subsídios para modelagem do cuidado, podendo a qualquer momento,
no decorrer da pesquisa, retirar o seu consentimento. Após ser esclarecido(a) sobre as
informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final desde
documento, que está em duas vias, uma delas é sua e a outra é do pesquisador
responsável. Em caso de recusa você não terá nenhum prejuízo em sua relação com o
pesquisador ou com a instituição que recebe assistência. Em caso de dúvida você pode
procurar o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Júlio Muller –
UFMT – pelo telefone (65) 36157254.
Para que a pesquisa aconteça, precisaremos nos encontrar algumas vezes para
conversar e esses encontros aconteceram quando e onde você puder e na companhia de
quem você solicitar. Todas as informações que você disser serão mantidas em segredo
e serão utilizadas somente para esta pesquisa. Seu nome verdadeiro não irá aparecer e
se você não quiser responder alguma pergunta, não terá qualquer problema. Se estiver
de acordo, as nossas conversas serão gravadas e depois as passaremos para o papel e
você pode pedir para lê-las, de quiser. Caso você concorde, nossos encontros serão
filmados e você também poderá pedir para vê-los sempre que quiser. A gravação e
filmagem da sua entrevista têm por objetivo obtermos a completude de suas narrativas
valorizando o modo como você se expressa ao nos contar sua história, bem como
conhecermos o lugar onde você vive e o seu cotidiano com sua família. Quando
terminarmos esta pesquisa ela poderá ser divulgada em revistas científicas e/ou
apresentada em encontros científicos. Sua participação é completamente voluntária e
não haverá custos ou qualquer prejuízo para você por estar participando dela.
Em relação aos benefícios da sua participação na pesquisa, temos o
compromisso em informar-lhe da relevância dos resultados do estudo para a formação
profissional, no sentido de produzir mudanças substantivas na atuação de profissionais
que lidam com pessoas e famílias nos diversos espaços assistenciais. Além disso,
acreditamos que tal estudo também acarreta ganhos subjetivos a você no que tange a
escuta terapêutica e a relação de cuidado que é construída ao longo dos encontros.
Quanto a possíveis riscos na condução do estudo, salientamos que a sua participação na
pesquisa não oferecerá qualquer risco ou dano à sua saúde, sendo que terá apenas o
desconforto de participar da entrevista. Você também poderá parar de participar da
pesquisa a qualquer momento e isso não trará nenhum prejuízo para você.
Sua entrevista irá compor um Banco de Dados em pesquisa que poderá,
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também, ser utilizados para estudos futuros, sendo garantido seu completo anonimato
neste banco de dados, bem como o respeito a sua vontade de ter suas informações no
mesmo e de aí permanecerem ou não enquanto seja do seu interesse.
Sempre que tiver alguma dúvida poderá perguntar ou entrar em contato comigo
através de meus endereços e/ou telefone abaixo. Obrigada pela colaboração.
Você receberá uma cópia desse termo onde tem o nome, telefone e endereço do
pesquisador responsável, para que você possa localizá-lo a qualquer tempo. Meu nome
é Laura Filomena Santos de Araújo, docente da Faculdade de Enfermagem da
Universidade Federal de Mato Grosso, e meu telefone para contato institucional é (65)
3615-8805 e e-mail laurafil1@yahoo.com.br
Nome e endereço do pesquisador responsável:
Após ter conhecimento sobre como poderei colaborar com esta pesquisa, concordo com
minha participação, não tendo sofrido nenhuma pressão para tanto.
Criança/adolescente: Eu, ____________________________aceito participar desta
pesquisa. Recebi uma cópia desde documento, assinado pela pesquisadora responsável
e pelos meus pais/responsáveis, e tive a oportunidade de discuti-lo com a mesma.
Responsável: Eu ___________________________________aceito que meu filho(a)
_____________________________________participe desta pesquisa, contando sua
história de adoecimento e cuidado. Sei que ao final deste trabalho o nome dele (a) será
mantido em segredo e quando ele (a) não quiser participar, poderá parar. Aceito
também que a conversa com meu (minha) filho (a) seja gravada e filmada. Recebi uma
cópia deste documento, assinado pela pesquisadora responsável, e tive a oportunidade
de discuti-lo com a mesma.
Local: __________________________
Data: ____ de ____________ de 20____
________________________________

___________________________

Participante (responsável pela criança/adolescente)

Criança/adolescente

___________________________________
Profa Dra Laura Filomena Santos de Araújo
Coordenadora da Pesquisa
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III. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE ENFERMAGEM
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – USUÁRIOS DO
SUS E FAMÍLIAS
Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), da
pesquisa: Subsídios para a modelagem do cuidado de famílias em situações de
vulnerabilidade, podendo a qualquer momento, no decorrer da pesquisa, retirar o seu
consentimento. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de
aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias,
uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não
terá nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição que
recebe assistência. Em caso de dúvida você pode procurar o Comitê de Ética em
Pesquisa do Hospital Universitário Júlio Müller- UFMT- pelo telefone (65) 36157254.
O objetivo deste estudo é compreender os potenciais cuidativos de famílias em
situações de vulnerabilidade: subsídios para modelagem do cuidado.
Sua participação nesta pesquisa consistirá em entrevista gravada e/ou filmada
enfocando sua experiência familiar de cuidado e adoecimento/suas possibilidades de
cuidarem e serem cuidadas diante de suas necessidades em saúde e, também,
compreender como os elementos constitutivos do cuidado profissional têm subsidiado
o enfrentamento de situações de vulnerabilidade familiar; a ser feita em local e horário
de sua escolha, sendo que, após o primeiro encontro de entrevista, marcaremos os
próximos que se fizerem necessários. Em relação aos benefícios da sua participação na
pesquisa, temos o compromisso em informar-lhe da relevância dos resultados do estudo
para a formação profissional, no sentido de produzir mudanças substantivas na atuação
de profissionais que lidam com pessoas e famílias nos diversos espaços assistenciais.
Além disso, acreditamos que tal estudo também acarreta ganhos subjetivos a você no
que tange a escuta terapêutica e a relação de cuidado que é construída ao longo dos
encontros. Quanto a possíveis riscos na condução do estudo, salientamos que a sua
participação na pesquisa não oferecerá qualquer risco ou dano à sua saúde, sendo que
terá apenas o desconforto de participar da entrevista, podendo se retirar a qualquer
momento.
A sua entrevista irá compor um Banco de Dados em Pesquisa, que poderá,
também, ser utilizados para estudos futuros, e será gerenciado pela coordenadora desta
pesquisa, sendo garantido seu completo anonimato neste banco de dados, bem como o
respeito a sua vontade de ter suas informações no mesmo e de aí permanecerem ou não
enquanto seja do seu interesse.
Os dados referentes à sua pessoa serão confidenciais e garantimos o sigilo de
sua participação durante toda pesquisa, inclusive na divulgação da mesma. Os dados
não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação, sendo garantido o
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completo anonimato e a confidencialidade e que ninguém, além dos pesquisadores, terá
acesso ao seu nome como participante desta pesquisa.
Você receberá uma cópia desse termo onde tem o nome, telefone e endereço do
pesquisador responsável, para que você possa localizá-lo a qualquer tempo. Meu nome
é Laura Filomena Santos de Araújo, docente da Faculdade de Enfermagem da
Universidade Federal de Mato Grosso, e meu telefone para contato institucional é (65)
3615-8805 e e-mail laurafil1@yahoo.com.br
Considerando os dados acima, CONFIRMO estar sendo informado por escrito
e verbalmente dos objetivos desta pesquisa e em caso de divulgação por vídeo
AUTORIZO a publicação.
Eu
(nome
do
participante)
.........................................
idade:...........
sexo:...............Naturalidade:..................................portador(a) do documento RG
Nº:..............................declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha
participação na pesquisa e concordo em participar.
Assinatura do participante
(ou do responsável, se menor):
.........................................
Assinatura do pesquisador principal: ...........................................................................
Testemunha* ............................................................................................
* Testemunha só é exigido caso o participante não possa por algum motivo, assinar o
termo.
Data (Cidade/dia mês e ano) ____________ ___ de ______________de 20___
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9.

ANEXO
I. Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa
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