
o que é a epidermólise bolhosa ?
A epidermólise bolhosa (EB) é uma doença 
genética rara, grave, não contagiosa 
e incurável. A doença é causada por um 
defeito genético nas estruturas que unem 
as duas camadas da pele, a epiderme e a 
derme, que acarretam em uma sensibilidade 
aguda da pele e das membranas mucosas.

A principal característica é o aparecimento 
de bolhas, sobretudo, nas áreas de maior 
exposição do corpo, como os pés, as mãos, 
além da boca e do esôfago. A falta de 
produção de colágeno dos portadores desta 
doença faz com que qualquer pequeno atrito 
ou trauma causem lesões semelhantes às das 
queimaduras.

As pessoas com EB desenvolvem bolhas 
e feridas aos menores traumas sofridos 
pela pele, simples toques ou mudanças 
climáticas podem machucá-las seriamente. 
O tratamento é custoso, difícil, inacessível 
para muitos e, quando não ocorre da maneira 
adequada, pode ser fatal para o paciente.

Estima-se que 1600 pessoas no Brasil vivem 
com EB. As crianças que nascem com a 
doença são, carinhosamente, chamadas de 
borboletas, numa comparação da fragilidade 
de sua pele com as das asas do inseto. “ “

um sonho sonhado 
sozinho é só  
um sonho.
um sonho sonhado 
junto é realidade

Aline Teixeira da Silva

dobra dobra

A EB não tem cura e o tratamento, para garantir 
qualidade de vida aos portadores da doença, 
deve ser multidisciplinar e voltado para o alívio 
da dor e para evitar o agravamento das lesões  

e desnutrição.

Os pacientes precisam de pomadas, géis e 
hidratantes para estimular a cicatrização, 
curativos especiais de silicone que não grudam 
na pele, facilitando a remoção e suplementos 

alimentares para combater a anemia.

tratamento



O Jardim das Borboletas é uma Organização 
Não Governamental (ONG) sediada em 
Caculé, na Bahia, criada para auxiliar pessoas 
portadoras de Epidermólise Bolhosa (EB) em 
todo o Brasil.

À frente da ONG está Aline Teixeira que, há 
cerca de 2 anos, luta para dar assistência a 
pessoas portadoras da EB. Porém os custos 
do tratamento são altíssimos e além dos 
medicamentos (muitos deles importados), 
os cuidados com a alimentação, moradia 
adequada e os curativos específicos, são de 
extrema importância para quem convive 
com a doença. Para se ter uma ideia, o 
tratamento de cada pessoa assistida pela 
ONG custa entre 10 e 70 mil reais.

A ONG não possui sede própria e não tem 
nenhum vínculo com instituições públicas ou 
privadas. A organização sobrevive apenas 
de doações, seja de dinheiro, medicamentos 
ou de outros produtos essenciais, como 
suplementos alimentares.

As doações são cruciais pois, com elas, 
conseguimos comprar medicamentos e 
direcionar os recursos para as cirurgias, 
viagens e pagamento de funcionários. Com 
os valores arrecadados conseguimos dar 
mais qualidade de vida aos nossos pacientes. 
Por isso, reforçamos que o apoio de todos 
é fundamental para cicatrizar as feridas 
das nossas borboletas.

dobra dobra capa

contato

(77) 9 8815-2565

@jardimdasborboletas_

borboletinhadojardim

seja um doador
Faça parte desta corrente.
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