
Seja bem-vinda, Joana de Jesus. 

JOANA nasceu em  04/06/2021, e já sofre de uma doença incurável e rara: Ela 

sofre com a Epidermólise Bolhosa (CID-10=Q81). Enfermidade que provoca 

graves feridas na pele. Qualquer movimento mais brusco é capaz de gerar uma 

ferida. Seus pais, por não conhecerem sobre a doença, ainda passam por muito 

sofrimento ao ver as dores que a filha sente, não sabendo como lidar com uma 

doença tão desconhecida até então por eles. 

 Alem disso, precisam dar atenção e cuidados aos outros três filhos.  

Luana têm um defeito nas moléculas proteicas da pele, no caso o colágeno. A 

formação de bolhas ocorre mesmo sem os traumas por causa da pele frágil, por 

isso o nome da doença. Além disso, as infecções secundárias são constantes. 

É necessário lavar as feridas com soro e furar as bolhas com agulhas 

descartáveis para tirar o líquido. Por isso, necessitamos mensalmente: 

  

• Placa de espuma de poliuretano com hidrofibra 

• Placa de espuma de poliuretano com adesivo de silicone perfurado em toda 

extensão 

• Barreira protetora da pele de silicone (spray) 

• Liberador de adesivo de silicone (spray) 

• Líquido ou espuma especial de limpeza da pele com a substância de PHMB 

• Solução Fisiológica 0,9% 

• Gaze Estéril 

• Tubo de hidrogel 

• Malha tubular elástica 

• Fita adesiva não agressiva especial de silicone 

• Vitamina de ferro e polivitamínicos 

• Mamadeira com bico especial 

• Cetaphil 

• Fraldas Huggies M 

• Lenços umedecidos 

• Leite Aptamil 1  

COM O SEU APOIO, minimizaremos o sofrimento da pequena Joana e de seus 

familiares. 

Juntos somos mais fortes, e podemos fazer a diferença na vida dela. 

 

Traga sua doação ao nosso Instituto, de seg. a sexta, das 10h às 16h, ou faça 

uma contribuição de qualquer valor através da chave PIX: 35.027.389/0001-43  

Sabemos que a doença não tem cura, mas faremos de tudo para  

amenizar o sofrimento dela. 


