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A presente pesquisa surgiu a partir da vivência em um Hospital Universitário, onde observou-se a falta de 

direcionamento da equipe de enfermagem para cuidar de pessoas com pênfigo vulgar, clientes que 

possuem características peculiares e necessitam de cuidados especializados. Trata-se de uma doença auto-

imune caracterizada pelo aparecimento de bolhas na pele e/ou mucosas
i,ii

 que ao se romperem, deixam o 

indivíduo predisposto à dor, às infecções e aos olhares estigmatizantes da sociedade. Diante da 

complexidade e especificidade do cuidar a esta clientela, elaborou-se o seguinte objetivo: Identificar na 

literatura os cuidados de enfermagem recomendados aos clientes com pênfigo. Método: A pesquisa foi 

realizada nas bases de dados eletrônicas SciELO, Lilacs, PubMed (Medline) e Bireme, e nas publicações 

em livros e revistas. Os descritores usados foram: enfermagem and pênfigo; enfermeiro and pênfigo; 

nursing and pemphigus; nurse and pemphigus. Os critérios de elegibilidade foram: indexação nas bases de 

dados citadas acima; presença do cuidado de enfermagem no texto; disponibilidade na íntegra em 

bibliotecas nacionais ou on-line; apresentação em língua portuguesa ou inglesa; e sem limite temporal, por 

ser um tema ainda pouco explorado na área da enfermagem. Resultados: Dos 40 artigos encontrados, 

observou-se repetição em pelo menos 02 bases de dados, restando 17, desse total, somente 06 artigos 

internacionais estavam disponíveis na íntegra. Após leitura dos mesmos, apenas 02 foram selecionados. A 

análise do conteúdo revela que os artigos enfatizam aspectos relativos à doença e seu tratamento, sem 

privilegiar os cuidados de enfermagem. Os cuidados com as lesões foram citados de forma tímida, ao final 

de um dos artigos. Durante a busca por publicações em livros encontrou-se uma literatura brasileira de 

autoria de Brandão (2006) privilegiando o cuidado de enfermagem a esta clientela de forma integral, 

inclusive com sugestão de protocolo,
iii
 além de um capítulo de livro da mesma autora que aborda o 

cuidado ao cliente com pênfigo, entre outras afecções cutâneas,
iv
 sendo consideradas as fontes de maior 

relevância. Conclusões: Apesar da importância do cuidado de enfermagem para promoção de conforto e 

prevenção de agravos ao cliente com pênfigo, existe carência de material científico relacionado à temática. 

Ratifica-se que a multiplicação do conhecimento é de suma importância na tentativa de direcionar o 

cuidado de enfermagem a esta clientela, que como as demais, deve ter garantido o seu direito à assistência 

de saúde qualificada e efetiva. 
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