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1. RESUMO 

A Epidermólise Bolhosa (EB) compreende um grupo heterogêneo de 

desordens hereditárias que têm em comum a fragilidade epitelial. A pele, e em 

alguns casos as mucosas, desenvolvem bolhas e/ou erosões após fricção ou trauma 

mínimo. As pessoas com EB no período escolar necessitam de cuidados especiais 

como: o contato físico, espaço físico, preparo da equipe escolar para evitar o 

preconceito (devido ao caráter incomum da doença). Pretendemos desenvolver um 

guia para professores com o atendimento educacional especializado para a criança 

com Epidermólise Bolhosa. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A Epidermólise Bolhosa (EB) é uma das genodermatoses de etiologia genética 

relacionadas com desordens na interação e na comunicação entre as célulasda 

pele, com consequente formação de bolhas e outros fenótipos associados 

(DeStefano e Christiano, 2014). Existem quatro tipos principais de EB, classificados 

de acordo com a genética e com o nível histológico de formação da bolha: EB 

simples, EB juncional, EB distrófica e Síndrome de Kindler (SK).   

                             As características envolvem fragilidade da pele, formação de bolhas, 

machucados pelo corpo, e essas características podem dificultar a integração social 

na escola, devido ao preconceito (Bruckner-Tuderman e Has, 2012). Para amenizar 

esse problema e permitir o pleno desenvolvimento escolar de pessoas com EB deve 

haver um melhor preparo da equipe escolar quanto às características e 

necessidades especiais das pessoas com EB. Nesse sentido o Atendimento 

Educacional Especializado, pautado na Tecnologia Assistiva, promove a ampliação 

das possibilidades de uma habilidade funcional deficitária e da realização da função 

desejada que se encontra impedida por circunstância dos sinais e sintomas da EB.  

 

3. OBJETIVO 

Desenvolver um manual com as características genéticas e clínicas da EB, 

auxiliando a informação dos professores, coordenadores e diretores sobre as 

necessidades especiais envolvidas com a condição. 

Propor um conjunto de Tecnologias Assistivas que permita o Atendimento 

Educacional Especializado em EB e consequentemente o desenvolvimento pleno 

das habilidades cognitivas associadas com a aprendizagem. 



 

 

4. METODOLOGIA 

O trabalho está sendo desenvolvido com a compilação de informações obtidas 

pela revisão da literatura. Para a busca de artigos, uti lizou-se as seguintes bases de 

dados: Scientific Electronic Library Online (Scielo), Google Acadêmico, Online 

Mendelian Inheritance in Man® (OMIM®), com o cruzamento dos seguintes 

descritores: epidermólise bolhosa, acessibilidade escolar, inclusão escolar, 

atendimento educacional especializado, tecnologia assistiva. Foram incluídos artigos 

originais em português, inglês e espanhol, que tenham acesso gratuito, publicados 

entre os anos de 2003 e 2012. E excluídos os estudos que não atenderam ao 

objetivo desta revisão da literatura. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A Epidermólise Bolhosa (EB) compreende um amplo conjunto de sinais e 

sintomas, variando de lesões cutâneas e extracutâneas severas causadas por uma 

adesão derme-epiderme ou intra-epiderme severamente comprometida, até 

discretas características causadas por sutis defeitos moleculares (Bruckner-

Tuderman e Has, 2012). 

Nesse trabalho a Epidermólise Bolhosa será separada por tipos e será 

proposto um atendimento educacional especializado para cada tipo. Este estudo é 

relevante para os profissionais da área de educação, pois permite a promoção da 

educação e a compreensão sobre o processo da doença, além de incentivar novas 

políticas públicas educacionais inclusivas, de acordo com a urgência de cada 

enfermidade. 

Dentro do âmbito escolar, a inclusão tem por pressuposto o direito à Educação, 

que é garantido pela Constituição Federal Brasileira (CF), (BRASIL, 1988). No 

entanto, muitas crianças, principalmente as que sofrem com problemas de saúde, 

incluindo as pessoas com EB, ainda tem esse direito negado por instituições 

escolares. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Para a inclusão de um aluno com Epidermólise Bolhosa há demandas de 

atendimento educacional especializado com tecnologias assistivas (TA) e cuidados, 

alguns deles estão listados a seguir: evitar contato físico brusco; o espaço físico 

deve conter rampas de acesso e elevadores devido à dificuldade de locomoção 



 

 

autônoma da criança; trabalhar a questão do preconceito, visto que a EB apresenta 

um aspecto físico que pode vir a causar estranheza por quem a desconhece; requer 

um preparo da equipe escolar; a alimentação também requer uma certa atenção 

pois, conforme o grau da doença, há um comprometimento no aparelho gástrico. É 

importante o uso de aparelhos eletrônicos como tablet ou gravadores para o aluno 

que não pode escrever ou sinta muita dor ao escrever devido complicações como a 

pseudosindactilia e até um cuidador para alunos com deficiência, desde que seja 

diagnosticada a necessidade de um atendimento individualizado, como define o 

Projeto de Lei 8014/10. 

Na continuidade do trabalho desenvolveremos as TA e os cuidados 

separadamente para cada tipo de EB. 
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