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• Pênfigo vulgar (PV) é uma dermatose bolhosa autoimune grave, que resulta na formação de bolhas intraepidérmicas, que afetam pele e mucosas, 
com incidência de 0,1 a 0,5 casos novos/100.000 habitantes/ano e mortalidade entre 5 a 10%.  Introdução 

• Analisar por meio de uma revisão da literatura a classificação/terminologia das úlceras cutâneas no pênfigo segundo lesões elementares 
dermatológicas.  Objetivo 

• Trata-se de um estudo metodológico de revisão, atualização e validação que descreve as úlceras cutâneas no pênfigo segundo as lesões 
elementares primárias e secundárias.  Principais descritores utilizados: dermatologia, pênfigo, úlcera cutânea, enfermagem, diagnóstico, avaliação 
em enfermagem, sistema de pontuação, atividade da doença, escala de severidade. Os estudos foram selecionados para análise após aplicação dos 
critérios de elegibilidade e exclusão por duplicidade. As variáveis independentes investigadas foram as lesões elementares.  

Método 

• Foram localizados 1.558 publicações e 11 artigos foram analisados e comparados com o glossário dermatológico os termos utilizados na descrição das 
úlceras do pênfigo.  Na classificação das úlceras utilizada em estudos primários e de validação, as seguintes descrições de lesões foram identificadas: 
cutâneas/mucosas: epitelização, eritema, eritema novo, hiperpigmentação pós-inflamatória, lesões orais, vesículas, bolhas, erosões, áreas erodidas, 
lesões erosivas exsudativas, erosivas secas e crostas.  

Resultados 

• São necessários estudos com melhor evidência na temática para melhor avaliar e descrever as lesões utilizando o glossário dermatológico para avaliação 
em enfermagem. Conclusões 

• Enfermagem, Pênfigo, Úlcera cutânea, Avaliação em Enfermagem, Dermatologia Descritores 

Termos identificados agrupados por nível de evidência dos estudos 

Nível de Termos utilizados para descrever as lesões 

evidência Cutâneas Mucosa oral 

1 -  - 

2 eritema, eritema novo, hiperpigmentação pós-inflamatória, vesículas, bolhas, erosões, lesões erosivas exsudativas, lesões 

erosivas secas, áreas erodidas, crosta, lesões epiteliais 

Lesões orais 

3 bolhas - 

4 Erosões cutâneas, base eritematosa, hiperpigmentação pós-inflamatória, placa, flictema, vesículas flácidas que se rompem 

facilmente, vesículas, bolhas, bolhas flácidas, pequenas, tensas e efêmeras bolhas, lesões bolhosas, lesões do tipo bolhosas, 

lesões vesico-bolhosas, pústula, úlcera, erosões, erosões dolorosas, lesões erosivas, lesões erosivas secas, lesões ulceradas 

erosivas exsudativas, lesões exulceradas, lesões reepitelizadas, escara, lesões epiteliais 

vesículas, vesículas flácidas, vesículas 

flácidas que se rompem facilmente, 

erosões, erosões dolorosas 

5 Lesões blister-like, lesões vesico-bolhosas, lesões exulceradas, crostas, lesões erosivas lesões vesico-bolhosas, úlceras 

6 Vesículas que se rompem facilmente, erosões dolorosas, erosões refratárias, erosões contíguas úlceras 
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