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À FLOR DA PELE

Projeto premiado no Congresso Mundial de Dermatologia resgata a
identidade e autoestima de crianças com doenças crônicas de pele,
criando uma rede de apoio que faz com que entendam que são mais do
que a pele que habitam.
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“

No acampamento eles convivem um com outro e
percebem que os problemas deles podem ser relativos e
simples em comparação aos dos outros. Eles sentem que
têm em quem se apoiar

”

Enfermeira Maria Helena Mandelbaum,
fundadora do Dermacamp

E

m uma tarde quente de novembro, um grupo de
crianças se diverte no lago de um acampamento.
Passeiam de caiaque, escorregam no tobogã da
piscina, participam de jogos, gincanas e outras brincadeiras. À primeira vista, parece um típico acampamento de
verão. Mas nesse sítio em Pindamonhangaba, no interior
de São Paulo, o propósito é maior do que entreter. Isso
porque o acampamento reúne um público especial: crianças e adolescentes com doenças crônicas de pele. Longe
dos pais por alguns dias, elas desenvolvem valores como
responsabilidade, amizade, respeito e aceitação. Despidas dos estigmas, esquecem o sofrimento e aprendem a
ser apenas crianças.
Desenvolvido pela Dermacamp - Organização Não Governamental sem fins lucrativos - e premiado no Congresso Mundial de Dermatologia pela responsabilidade
social, o projeto é a realização do sonho da Enfermeira
especializada em dermatologia Maria Helena Santana

Mandelbaum. Ela conta que ao trabalhar com crianças
com problemas de pele notou que tanto elas como os
pais sofriam muito com o preconceito das pessoas e que
em muitos casos havia discriminação dentro da própria
família. A questão se agravava, segundo Maria Helena,
ao entrarem na escola e tornava-se crítico na adolescência. “Eu acreditava que a gente tinha que fortalecê-los,
de alguma forma, e que poderia fazer com que enfrentassem o problema com confiança se percebessem que
não estavam sozinhos, que havia mais pessoas na mesma condição”, detalha. Foi assim, reunindo pacientes e
familiares em grupos de apoio, em encontros mensais,
que surgiu o Dermacamp.
O projeto, desenvolvido desde 2001, já beneficiou mais
de 200 crianças e 100 voluntários de São Paulo e também de outros estados, como Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais e Paraíba. Por ano, participam do
acampamento de 35 a 40 crianças. A equipe do local é
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A convivência e as brincadeiras fortalecem a autoestima das crianças

destaca o médico dermatologista Samuel Henrique Mandelbaum, marido de Maria Helena e co-idealizador do projeto.
Além do acampamento, que é anual e sem qualquer custo para
os participantes, a ONG também reúne, a cada três meses,
crianças e seus familiares, monitores, voluntários, enfermeiros
e médicos para atividades de integração social, troca de experiências e estímulo ao autoconhecimento.
Doenças
O Dermacamp atende, praticamente, crianças com todos os tipos de doenças crônicas de pele, desde as mais severas, que
causam lesões maiores, até as mais brandas. Há crianças com
Dermatites Atópicas, que são as mais frequentes; com Ictioses, que deixam a pele mais grossa; doenças genéticas, como a
Epidermólise Bolhosa, Vitiligo, Psoríase etc. “A gente atende
crianças com todos os tipos de doenças, porque não importa a
doença e sim o sofrimento que ela pode causar a essa criança
e a dificuldade de convívio social que ela gera”, salienta Maria Helena. Ela esclarece que algumas doenças afetam muito a
aparência da criança, então normalmente os médicos recomendam que as famílias procurem o Dermacamp.
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formada por médicos, Enfermeiros e voluntários, que atuam
como companheiros e monitores e, em sua maioria, são ex-acampantes. “No acampamento eles convivem um com outro
e percebem que os problemas deles podem ser relativos e simples em comparação aos dos outros. Eles sentem que têm em
quem se apoiar”, revela a Enfermeira, que também é coordenadora científica da Associação Brasileira de Enfermagem em
Dermatologia (Sobende).
O trabalho realizado pelo Dermacamp é complementar ao tratamento médico. Toda criança é acompanhada pelo serviço de
saúde da sua cidade. Aliás, o envio da ficha médica é uma das
exigências, para que os profissionais saibam qual a medicação
prescrita e qual o tipo de curativo indicado. Apenas as crianças encaminhadas pelos médicos podem participar do acampamento. Os jovens passam o fim de semana desenvolvendo
atividades ligadas à autoestima. Na oficina de máscaras, por
exemplo, o aprendizado é que não é preciso se esconder de ninguém. “Apesar de não mexermos com nenhum tratamento médico aqui, as crianças melhoram clinicamente porque acabam
conhecendo outras crianças, entendendo os problemas que elas
têm, e percebendo que se elas se cuidarem podem melhorar”, Enfermeira Maria Helena Mandelbaum, fundadora do Dermacamp
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Cuidados
A água e a hidroterapia são indicadas para quase todas as doenças de pele, e isso é bastante explorado no Dermacamp. “A
hidroterapia faz muito bem para os pacientes, mas por falta
de informação ou por preconceito as crianças sofrem muitas
restrições na sociedade quando querem ir à praia ou piscina”,
diz Maria Helena. A hidratação é fundamental porque muitas
das doenças deixam a pele extremamente seca. Voluntária no
Dermacamp desde 2007, a Enfermeira Rosilene Farias Calixto,
especializada em Dermatologia e pesquisadora da Unifesp, já
ouviu depoimentos comoventes de crianças que participaram
do acampamento. “Muitas crianças me confessaram que aqui
elas puderam entrar em uma piscina, pela primeira vez, e que
isso não tinha ocorrido antes por causa das feridas que possuem. Aqui elas têm essa liberdade”, comenta.
Responsável pelos cuidados com a hidratação e a troca dos
curativos dos acampantes, Rosilene explica que algumas crianças com Epidermólise Bolhosa, por exemplo, necessitam de
um cuidado especial, um banho preparado em um ambiente

fechado, para que toda a troca do curativo estéril seja realizada
sem que haja contaminação. “O risco de contaminação e infecção é grande neste tipo de doença”, pontua.
Conquistas
Superação, independência, generosidade, solidariedade, liberdade e humildade. Estas palavras ganham outro sentido depois
que se vive a experiência do Dermacamp. A oportunidade de
fazer parte deste processo de transformação é o que motiva
Rosilene a voltar todo ano. Para exemplificar como o resgate
da autoestima e da identidade é trabalhado com as crianças, ela
fala da brincadeira “Name Game” ou “Jogo do Nome”, em que
cada participante é chamado pelo nome de batismo. “É que na
escola eles normalmente perdem o nome e recebem apelidos.
Na ficha de inscrição do acampamento perguntamos como
eles gostam de ser chamados e eles acabam escrevendo sobre
a escola e contam que não gostam de ser xingados. Então a
sutileza da brincadeira, o lúdico, vai resgatando a identidade
dessas crianças, vai fazendo com que elas ganhem poder e
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entendam que são além da pele que habitam. Assim elas se
mostram”, diz Rosilene.
Outra situação que marcou bastante a enfermeira é a história
de uma menina com psoríase, moradora de uma cidade muito
pequena. A mãe da paciente contou que assim que a doença
surgiu, as mães das outras crianças impediram os filhos de
brincar com ela, porque entendiam que era uma criança “contaminada”. A psoríase não é transmissível e a médica recomendou o Dermacamp. Depois de participar de algumas reuniões e
encontros junto com os pais e a equipe, para conhecer o projeto
e a forma de lidar com o assunto, ela veio para o acampamento.
Um tempo depois, o irmão relatou à enfermeira que a estada no
Dermacamp mudou o modo da menina encarar a vida. “Antes
ela não vestia shorts de jeito nenhum. Hoje ela já consegue ir
à escola, usa blusas de manga curta e diz que os seus melhores
amigos estão no Dermacamp”, recorda.
A voluntária diz que cada ano é uma vivência diferente, e
que fica bastante emocionada por colaborar com o processo
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de desenvolvimento e crescimento pessoal das crianças e por
constatar que elas voltam para casa transformadas. “Crescer é
absolutamente fascinante, e ver essas crianças conquistado poder sobre si mesmas, se tornando livres de preconceitos, com
capacidade de se enxergar melhor, apesar da pele, é algo que
realmente faz a diferença”, declara Rosilene, emocionada.
Essa mudança de comportamento das crianças também é destacada pela médica dermatologista Maria Cristina Silva Valencio, que atua no AME Heliópolis (São Paulo) e é parceira do
projeto. “Na época do primeiro Dermacamp eu fazia estágio
em um serviço de dermatologia infantil e encaminhei uma paciente com Epidermólise Bolhosa. Quando ela voltou, parecia
que tinha passado um tempo no paraíso, feliz. Falou que tinha
que ter Dermacamp toda semana, que ela tinha amado”, conta.
O segredo é fortalecer a autoestima
Gabriel, Márcio e Alan encontraram no Dermacamp a força
que precisavam para lutar contra o preconceito. Ao conviver

com crianças com problemas iguais ou piores do que o seus,
perceberam que cada pessoa é diferente e que essas diferenças
definem a identidade de cada um.
Há quatro anos Gabriel Veiga Soares dos Santos, 19 anos,
fequenta o Dermacamp. Hoje desempenha a função de companheiro, coordenando brincadeiras e também auxiliando as
crianças a se deslocar pelo acampamento. A experiência fortaleceu a autoestima de Gabriel, fazendo com que aprendesse a lidar com as adversidades. “Eu defino a minha vida em
antes e depois do Dermacamp. Desde que comecei a vir para
cá, minha vida mudou. Eu era muito tímido, não usava shorts,
de jeito nenhum. Agora uso tudo, não tenho mais vergonha de
nada”, admite.
Veterano no Dermacamp, o monitor Marcio Fernandes Gonçalves , 21 anos, começou como acampante em 2002 e com 15
anos já era monitor mirim, experiência que colaborou com o seu
amadurecimento. “Acampante é só alegria, aproveita 100% o
acampamento. Como monitor mirim você já começa a ficar res-

ponsável por algumas atividades, não tão pesadas, o que ajuda
muito a pessoa a crescer”, avalia. Marcio diz que ao assumir
essas funções aprendeu a se aproximar das pessoas, a aproveitar
a companhia de quem está ao lado, percebendo os benefícios de
ajudar ao próximo. “Ser monitor é conseguir ganhar a confiança
do pessoal, para poder fazer do acampamento a melhor aventura
da vida deles. Foi o que eu tive quando era pequeno e agora quero passar isso pra frente”, avalia, entusiasmado.
Apesar de sempre ter se considerado um jovem “resolvido” no
que diz respeito à aceitação pessoal, Alan Barbosa da Silva,
22 anos, admite que a mudança foi visível depois começou a
participar do Dermacamp, em 2001. “Quando você vem para
cá, tudo que você tem de melhor aflora, porque você conhece
outras pessoas, vê que não está sozinho, encontra outras crianças da mesma faixa etária que conseguem entender o que você
está passando. Isso, querendo ou não, te dá uma força. Quando
você sai daqui e volta para a sua realidade, você volta realmente renovado”, revela.
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A seguir, alguns depoimentos de profissionais que fazem com que as crianças
que participam do Dermacamp voltem para casa levando na bagagem confiança,
amor próprio e uma outra maneira de encarar a vida:
Clodine Pepes – Visitante
Enfermeira, trabalha com prevenção de úlceras no
Hospital Santa Helena
Trabalhei onze anos no Hospital do Mandaqui (São
Paulo), que é só de traumas, e eu achava que já tinha visto muita coisa, mas quando cheguei aqui, pela
primeira vez, e vi uma criança com Epidermólise
Bolhosa (EB), fiquei bastante chocada. Fiquei muito
impressionada de ver e ter que cuidar dessa criança.
Isso foi algo que marcou minha vida dentro desse
projeto. Os pacientes com EB têm um vínculo muito grande com a gente e a gente com eles também.
Acho que para eles é um conforto ter um Enfermeiro
que esteja ali do lado, que saiba o que eles têm e
passam, e que conheça a doença. Para mim, é uma
lição de vida, pois eles são crianças que têm muito
a nos ensinar.
Ver esses jovens que já foram crianças que eu ajudei
a cuidar, fiz curativo, dei medicação, e que me trouxeram tantas histórias de vida, de preconceito, de
animosidade das pessoas, é muito emocionante. Fui
voluntária durante cinco anos e hoje, como visitante,
eu me sinto feliz de estar aqui relembrando tudo isso
e de trazer o meu filho para conviver com o projeto.
Por mais que ele seja pequeno, ainda, eu acho que
ele conseguiu ver nos olhos das outras crianças as
dificuldades que elas têm, mas que são crianças comuns, assim como ele.
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Aline Lino Balista - Voluntária
Enfermeira especialista em Estomaterapia
É extremamente gratificante porque a gente sabe as
dificuldades que essa criança porventura passou durante todo o ano e aqui é o momento em que ela relaxa, fica com outras crianças que não têm as mesmas
dificuldades que ela, mas que a tratam de uma forma
totalmente normal. Na maioria das vezes a primeira
atitude do leigo é sempre em tom de pena e estranheza. Aqui não: todo mundo conversa com a criança
como se fosse a pessoa mais normal do mundo, e ela é,
realmente, a pessoa mais normal do mundo. Mas são o
conhecimento e a experiência que dão essa percepção.
Quem conhece e convive com essa criança acaba enxergando como qualquer outra pessoa, com algumas
necessidades especiais, mas nada além disso. Esse é
o lado bacana, gratificante e enriquecedor do projeto.
Ano passado, eu tive a oportunidade de ser uma das
pessoas que incentivou uma garota de 16 anos que tem
EB a participar do Dermacamp. Há dois anos ela não
frequentava a escola. Quando a encontrei na residência da avó ela estava em uma bolha de proteção. Conseguir convencê-la a participar de algumas reuniões e
vir para o acampamento foi maravilhoso. Ela mudou
de comportamento. Foi extremamente proativa, participou de todas as atividades, foi no boião, dançou, foi
queridíssima e ficou super tranquila. Isso, pra mim,
não tem preço.
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