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RESUMO 

 

A maioria dos pacientes com hiperidrose axilar grave precisa considerar a cirurgia 
como opção terapêutica. As técnicas intervencionistas minimamente invasivas têm 
se tornado mais difundidas, devido ao baixo índice de complicações, alta taxa de 
sucesso, rápida recuperação e mínimas cicatrizes. O presente trabalho comparou e 
avaliou a eficácia de duas técnicas de remoção seletiva das glândulas sudoríparas 
na hiperidrose axilar em 7 pacientes que procuraram o Serviço de Dermatologia do 
Hospital Universitário Antônio Pedro, com diagnóstico de hiperidrose axilar primária, 
não responsiva a outros tratamentos. As duas técnicas foram realizadas nas 
diferentes axilas do mesmo paciente, sendo a curetagem com aspiração à direita e a 
curetagem isoladamente à esquerda. Os resultados foram avaliados a partir da 
realização de testes gravimétricos, testes do iodo-amido, análise histopatológica dos 
materiais curetados e aspirados, do questionário de qualidade de vida em 
dermatologia e da escala de gravidade de doença. Concluiu-se que as técnicas são 
igualmente eficazes, e que a redução da sudorese se mantém inalterada após um 
ano da realização do procedimento, independentemente da técnica utilizada. 

 

Palavras-chave: Hiperidrose; Curetagem; Terapêutica. 
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ABSTRACT 

 

Most patients with severe axillary hyperhidrosis need to consider surgery as a 
therapeutic option. Minimally invasive interventional techniques have become more 
widespread due to the low rate of complications, high success rate, rapid recovery 
and minimal scarring. The present study compared and evaluated the efficacy of two 
techniques of selective removal of sweat glands in axillary hyperhidrosis in 7 patients 
who sought the Dermatology Service of the Antônio Pedro University Hospital, with a 
diagnosis of primary axillary hyperhidrosis, not responsive to other treatments. Both 
techniques were performed in the different axillae of the same patient, with curettage 
followed by aspiration on the right side and curettage isolated on the left side. The 
results were evaluated from gravimetric tests, iodine-starch tests, histopathological 
analysis of curetted and aspirated materials, and the Dermatology Quality of Life 
Index and Hyperhidrosis Disease Severity Scale questionnaries. It was concluded 
that techniques are equally effective, and that the reduction of sweating remains 
unchanged after one year of the procedure, regardless of the technique used. 

 

Keywords: Hyperhidrosis; Curettage; Therapeutics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A hiperidrose é uma doença comum, subdiagnosticada e subtratada, 

caracterizada pela produção excessiva de suor, acima do necessário para 

termorregulação corporal normal, que pode afetar de forma importante a qualidade 

de vida dos pacientes acometidos (Connolly & de Berker, 2003; Ramos et al., 2005; 

Gelbard et al., 2008; Mahendiran et al., 2009; Lessa et al., 2014). Pesquisas em 

qualidade de vida revelam que os efeitos negativos da hiperidrose são comparáveis 

aos de condições como psoríase grave, insuficiência renal em estágio final, artrite 

reumatoide e esclerose múltipla (Cinà et al., 1999). Dessa forma, é importante que 

se entenda a gravidade da doença, sem que esta seja encarada como um problema 

estético. 

As glândulas écrinas são distribuídas pelo corpo, em concentrações maiores 

em determinadas áreas, como palmas das mãos, plantas dos pés, fronte e axilas. 

Tais glândulas são inervadas por fibras colinérgicas do sistema nervoso simpático 

(Solish et al., 2007; Lindsay, 2008). Muito pouco se conhece sobre a fisiopatologia 

desta doença. Observou-se que pacientes com hiperidrose não apresentam 

alterações histopatológicas em suas glândulas ou em seu número. Alguns autores 

sugerem que há uma disfunção no sistema simpático que as regula (Solish et al., 

2007). 

As glândulas apócrinas são geralmente confinadas nas axilas, aréolas 

mamárias, região anogenital, canal auditivo externo e pálpebras. É desconhecido o 

papel dessas glândulas na hiperidrose, embora estas sejam mais abundante do que 

as écrinas nas axilas e pareçam ser peças chaves na osmidrose. Tais glândulas 

secretam uma pequena quantidade de fluido oleoso que é inodoro ao chegar à 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Connolly%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14507230
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superfície cutânea. Entretanto, tal secreção pode sofrer decomposição bacteriana 

levando ao odor desagradável (Mao et al., 2008).  

A hiperidrose pode ser classificada em primária (idiopática), secundária, 

generalizada (envolve todo o corpo) ou focal (envolve áreas específicas do corpo) 

(Felini et al., 2009). 

A hiperidrose primária é idiopática e focal. Manifesta-se em áreas como 

axilas, mãos, pés e face, resultando em limitações no trabalho, interação social, 

atividades físicas e de lazer, bem como em transtornos psicológicos e de 

relacionamento, com substancial prejuízo para o paciente (Felini et al., 2009). Pode 

também levar a uma grande variedade de condições médicas secundárias, como 

supercrescimento bacteriano ou de fungos, câimbras musculares, dermatite 

eczematosa e outras condições dermatológicas (Gontijo et al., 2011). Até dois terços 

dos pacientes relatam história familiar positiva, sugerindo que possa existir 

predisposição genética (Solish et al., 2007). 

A hiperidrose secundária pode ser generalizada ou focal e resulta de alguma 

condição subjacente, como: alterações endócrinas, neurológicas, infecciosas, dentre 

outras (Gelbard et al., 2008). 

 

1.1 AVALIAÇÃO 

 

Alguns critérios são recomendados para o diagnóstico da hiperidrose focal 

primária (Hornberger et al., 2004):  

Suor excessivo, visível e focal, com pelo menos seis meses de duração 

e sem causa aparente, somados a pelo menos duas das seguintes 

características: 1) Relativamente simétrica e bilateral; 2) Prejudica as 

atividades diárias; 3) Pelo menos um episódio por semana; 4) Início do 

quadro antes dos 25 anos; 5) História familiar positiva; 6) Interrupção 

do suor focal durante o sono. 

Existem, atualmente, diversas formas, subjetivas e objetivas, para avaliação 

do grau de comprometimento da doença. O índice de qualidade de vida em 
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Dermatologia (DLQI) e a escala de gravidade da hiperidrose são dois questionários 

amplamente aceitos para a avaliação do impacto da doença na qualidade de vida 

dos pacientes.  

O DLQI é um questionário de 10 perguntas, amplamente validado, que avalia 

o comprometimento funcional e a redução da saúde relacionada a qualidade de vida, 

e que abrange 6 domínios: sintomas e sentimentos, atividades diárias, lazer, 

trabalho e escola, relacionamentos pessoais e tratamento. O escore máximo pode 

atingir 30 pontos, que indica o pior comprometimento possível, e o escore de 0 

pontos, o menor comprometimento possível (Finlay & Khan, 1994; Solish et al., 

2005). 

A escala de gravidade da doença na hiperidrose é uma ferramenta específica 

para esta condição, que permite uma avaliação qualitativa da gravidade da doença, 

baseada nos efeitos da hiperidrose nas atividades diárias. Escores de 1 a 2 

correspondem a uma hiperidrose leve a moderada, e de 3 a 4, a uma apresentação 

grave. Após a instituição do tratamento, a melhora de 1 escore está associada a 

redução de 50% na produção de suor, e de 2 escores, a redução de 80% na 

produção de suor. Já foi demonstrada uma boa correlação entre os resultados 

gerados por este questionário e a avaliação gravimétrica (Cetindag et al., 2008).  

O teste do iodo-amido de Minor é uma forma objetiva de avaliação da 

extensão e distribuição da área acometida, assim como o teste do iodo-amido 

indireto, embora não forneçam nenhuma indicação da gravidade do problema 

(Bechara et al., 2007d; Solish et al., 2007; Vorkamp et al., 2010). Para realização 

dos mesmos, a axila deve estar limpa, seca e sem pelos. No teste do iodo-amido de 

Minor, é aplicada uma solução alcoólica de iodo na pele axilar. Após secagem da 

mesma, polvilha-se amido de milho por cima. Quando há produção de suor, este 

entra em contato com as duas substâncias, gerando um precipitado negro-azulado a 

violáceo e, consequentemente, um teste positivo. Vorkamp et al. (2010) sugerem o 

uso da solução alcoólica de iodo a 3,5%, assim como Swinehart (2000). Para 

realização do teste indireto, utiliza-se um papel A4 padrão, previamente misturado 

com cristais de iodo não pulverizados, num recipiente selado por cinco dias (1g de 

iodo puro para 50 páginas de papel). Após colocação do papel na axila por 1 minuto, 

as áreas hiperidróticas o marcam com a coloração azul-violácea. Na maioria dos 
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casos, as glândulas sudoríparas axilares estão concentradas em uma área central, 

circular ou oval, de aproximadamente 4 a 5 centímetros, embora glândulas 

periféricas possam ser encontradas (Swinehart, 2000). 

Para uma avaliação quantitativa, podem ser utilizados o teste gravimétrico, o 

teste da ninidrina e o Vapometer (Larson, 2011). Entretanto, métodos objetivos para 

a visualização ou pesagem do suor podem ser, eventualmente, desapontadores, já 

que a taxa de suor flutua ao longo do tempo e o suor pode estar totalmente ausente 

em uma consulta, mesmo em pacientes sem tratamento (Swartling et al., 2001). 

A gravimetria é um dos métodos de quantificação da taxa de produção de 

suor das axilas, ajudando assim na determinação da gravidade do quadro e na 

avaliação da resposta aos tratamentos, cirúrgicos ou não. O método consiste na 

colocação de um filtro de papel sobre as axilas secas do paciente por um período de 

5 minutos. A quantidade de suor acumulada pelo filtro é então medida em mg/min 

usando-se uma balança de precisão (Hund et al., 2002; Proebstle et al., 2002; 

Darabaneanu et al., 2008).  

A gravimetria pode, comprovadamente, diferenciar indivíduos normoidróticos 

de hiperidróticos, embora um valor definitivo de limite para definição da doença 

ainda não tenha sido estabelecido (Kreyden & Scheidegger, 2004; Absar & 

Onwudike, 2008).  

Embora uma definição padrão para sudorese excessiva ainda deva ser 

estabelecida, Cohen et al. (2007) e Solish et al. (2008) acreditam que, na prática, 

qualquer sudorese que interfira de forma significativa na vida diária dos pacientes 

(fisica ou psicologicamente, tanto na esfera social quanto ocupacional) deve ser 

considerada anormal. 

É importante a exclusão de causas secundárias (infecções, malignidades, 

medicamentos, desordens neurológicas, metabólicas e endócrinas) antes que o 

diagnóstico de hiperidrose primária seja estabelecido. Tal distúrbio pode ocorrer em 

qualquer fase da vida, mas a idade média na época de instalação do quadro 

depende do local envolvido. O acometimento axilar se dá na maioria dos casos 

durante a adolescência (Hornberger et al., 2004). 



21 

 

Identificação precoce e manejo adequado são essenciais para redução do 

impacto emocional, psicossocial e físico desta condição.  

 

1.2 OPÇÕES TERAPÊUTICAS 

 

Embora a etiopatogênese da hiperidrose permaneça pouco esclarecida, sua 

via efetora é bem conhecida. Os diversos tratamentos agem em diferentes pontos 

dessa via, conforme ilustrados na figura abaixo.  

 

 

Sistema nervoso central 

 

 

Psicotrópicos 

Psicoterapia 

 

          

 

 

Gânglio nervoso 

 

 

Simpatectomia 

 

           

 

Anticolinérgicos 

Toxina botulínica 

 

Glândulas sudoríparas 

 

Agentes tópicos 

Iontoforese 

Curetagem  

Figura 1 – Local de ação das terapias para hiperidrose axilar. Fonte: moficado de 

Rezende & Luz, 2014. 



22 

 

Diversas opções terapêuticas estão disponíveis para o tratamento da 

hiperidrose axilar: produtos tópicos, medicações sistêmicas, iontoforese, toxina 

botulínica e diversos procedimentos cirúrgicos (Grabell & Hebert, 2017). Cada caso 

deve ser avaliado separadamente, pesando-se a gravidade e a extensão do quadro, 

as vantagens e desvantagens de cada método. De qualquer modo, devemos ter em 

mente que o tratamento da hiperidrose axilar deve seguir um passo a passo, 

iniciando-se sempre pelos métodos conservadores. 

Atkins et al. (2002) acreditam que o objetivo do tratamento é reduzir o volume 

de sudorese a níveis aceitáveis para os pacientes. Salientam a importância do 

entendimento da motivação e expectativas dos mesmos antes da escolha de um 

plano de tratamento, com aconselhamento sobre as possíveis complicações e 

limitações de qualquer uma das opções terapêuticas, clínicas ou cirúrgicas. 

Coelho et al. (2002) sugerem que tratamentos psicológico e psicoterápico, 

ainda que paliativos, podem auxiliar, devendo, portanto, ser utilizados nos pacientes 

com componente emocional exacerbado ou portadores de doenças de cunho 

psicológico ou psiquiátrico. Uma revisão feita por Macía et al. (2010) coloca as 

técnicas de biofeedback e psicoterapia como tendo eficácia limitada, longa duração, 

requerendo dos pacientes dedicação excessiva e perseverança, com resultados 

incertos até o momento. Entretanto, é importante notar que, embora o estímulo 

emocional seja necessário para a ocorrência da hiperidrose primária, esta não é 

uma doença psicológica, e, sim, uma desordem fisiológica (Stolman, 1998). 

 

1.3 TRATAMENTO CLÍNICO 

 

As medicações tópicas, geralmente, são de fácil aplicação, porém podem 

provocar irritações cutâneas, têm curta duração do efeito e são pouco eficazes em 

casos mais graves. Entretanto, por sua segurança e razoável chance de 

resolutividade, a terapia tópica é considerada a primeira linha de tratamento para a 

maioria dos casos de hiperidrose axilar. O cloreto de alumínio é o agente mais 

comumente usado. Recomenda-se a concentração inicial de 10 a 15%, podendo ser 

aumentada até 35%, em álcool etílico (Connolly & de Berker, 2003; Solish et al., 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Connolly%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14507230
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2007; Vorkamp et al., 2010). Embora seu mecanismo de ação não seja totalmente 

esclarecido, acredita-se que este agente bloqueie o acrossiríngeo distal, levando à 

degeneração funcional e estrutural do ácino écrino (Walling & Swick, 2011).  

A iontoforese é um procedimento que envolve um complexo processo de 

transporte de íons através da pele, utilizando-se uma corrente galvânica (Togel et 

al., 2002). Entretanto, é de difícil realização nas axilas e, com frequência, causa 

irritações (Solish et al., 2007). 

Os anticolinérgicos sistêmicos inibem a sudorese por bloqueio competitivo 

dos receptores muscarínicos próximos às glândulas sudoríparas écrinas. Entretanto, 

seu uso é bastante limitado pelos efeitos colaterais provocados (Hoorens & 

Ongenae, 2012). De qualquer forma, faltam evidências que comprovem a segurança 

e eficácia dos agentes anticolinérgicos sistêmicos para o tratamento da hiperidrose 

axilar. Tais medicações devem ser consideradas apenas em casos graves, já que a 

dose necessária para alívio dos sintomas resulta, frequentemente, em complicações 

e efeitos colaterais, como xerostomia, palpitações, midríase, cicloplegia, hipotensão 

postural, tontura, dispepsia e disfunção vésico-intestinal, entre outras (Solish et al., 

2007; Lyra et al., 2008; Stolman, 2008). 

 
1.4 TOXINA BOTULÍNICA 

 
A toxina botulínica é considerada bastante eficaz, segura, tendo rápido início 

de ação e alta taxa de satisfação dos pacientes, com poucos efeitos colaterais 

(Heckmann et al., 2001; Doft et al., 2011). Recomenda-se a aplicação de 1U/cm2 de 

toxina botulínica do tipo A, num total de 50 a 100 U por axila, dependendo da 

resposta do paciente e da área de superfície afetada (Solish et al., 2007). Swartling 

et al. (2001) realizaram um estudo em que aplicaram um questionário de qualidade 

de vida (DLQI) em pacientes submetidos ao tratamento com toxina botulínica do tipo 

A, concluindo que houve melhora na qualidade de vida de pacientes com hiperidrose 

focal grave. Entretanto, seu efeito dura em torno de 6 a 8 meses, requer múltiplas 

aplicações e apresenta custo elevado, não sendo uma opção viável para muitos 

pacientes. Como os pacientes geralmente procuram por uma redução permanente 

da sudorese, seus benefícios são limitados (Bechara et al., 2007a). 



24 

 

1.5 CIRURGIA 

 
Dois tipos de técnicas cirúrgicas são utilizados no tratamento da hiperidrose: 

técnicas locais, que removem as glândulas sudoríparas de uma região específica, e 

a simpatectomia torácica endoscópica. 

 
1.6 SIMPATECTOMIA 

 
A simpatectomia transtorácica, hoje realizada preferencialmente pela via 

endoscópica, é eficaz em grande quantidade de casos. É realizada a remoção ou 

desconexão, total ou parcial, dos gânglios torácicos T3-T4 para o tratamento da 

hiperidrose axilar (Coelho et al., 2002; Macía et al., 2010). Infelizmente, envolve um 

grande número de possíveis complicações, como: sangramento arterial, 

sangramento de veias intercostais, hemopericárdio, efusão ou adesão pleural, 

lesões em nervos periféricos, suor gustatório (aumento da sudorese durante ou após 

as refeições), síndrome de Claude-Bernard-Horner completa ou incompleta, 

neuralgia, hemotórax, pneumotórax, enfisema subcutâneo, quilotórax e o suor 

compensatório (Coelho et al., 2002; Naumann & Hamm, 2002; Schlereth et al., 2002; 

Connolly & de Berker, 2003). Embora a maioria destas complicações seja rara, o 

suor compensatório é um efeito colateral relativamente comum da simpatectomia, 

com taxas de ocorrência variando de 60 a 90% em algumas séries (Efthymiou & 

Thorpe, 2008). Os locais mais acometidos são: dorso, abdômen, coxas e tórax (Stori 

et al., 2006; Macía et al., 2010). Muitas das vezes, é considerado, pelos pacientes, 

pior do que o quadro inicial que os levou a buscar o tratamento cirúrgico, sendo a 

principal causa de insatisfação em muitos estudos (Gossot et al., 2003). Noventa e 

oito por cento dos pacientes com hiperidrose palmar atingem uma anidrose completa 

e imediata, com baixas taxas de recorrência. Entretanto, a hiperidrose axilar não 

responde tão bem a este método (Naumann & Hamm, 2002). Em um estudo 

publicado em 2002, os autores obtiveram uma taxa de resolução completa de 100% 

para os pacientes com hiperidrose palmar e craniofacial e de 75% nos casos 

axilares (Han et al., 2002). Portanto, hoje em dia, a simpatectomia transtorácica 

endoscópica não é considerada uma terapia de primeira linha para a hiperidrose 

focal estritamente limitada às axilas (Bechara et al., 2006b). 
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A maioria dos pacientes com hiperidrose localizada grave precisa considerar 

a cirurgia ou a aplicação de toxina botulínica como opções terapêuticas (Collin & 

Whatling, 2000). 

Entretanto, Field (2003a) questiona o uso da toxina botulínica em detrimento 

da curetagem com aspiração após anestesia tumescente, já que a última provou ter 

notáveis vantagens, ser segura e, geralmente, curativa. O uso da toxina sentenciaria 

o paciente a uma vida de gastos médicos, enquanto a curetagem com aspiração é 

realizada em uma única intervenção cirúrgica e tem expectativas razoáveis de ser 

curativa. 

Bechara et al. (2007d) defendem, entretanto, que, caso as opções 

terapêuticas conservadoras não sejam efetivas, as próximas tomadas de decisão 

sejam realizadas em conjunto com os pacientes, mostrando-lhes as vantagens e 

desvantagens de cada método, sem favorecimento de uma técnica como a terapia 

de escolha em geral. Eles salientam que, nesses casos, os médicos se encontrariam 

numa encruzilhada. De um lado, teriam a opção da toxina botulínica, uma técnica 

efetiva e de fácil realização, porém com custo elevado e de efeito temporário. Do 

outro lado, a opção das cirurgias minimamente invasivas, que requerem mais tempo 

e esforço, e resultam em maiores taxas de complicação em comparação à aplicação 

de toxina botulínica. Todavia, a cirurgia oferece uma redução permanente da 

hiperidrose, o que é, na experiência dos autores, a requisição mais frequente dos 

pacientes. 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 TRATAMENTO CIRÚRGICO MINIMAMENTE INVASIVO 

 

 Os pacientes, cada vez mais, desejam um procedimento seguro, com poucos 

efeitos colaterais, taxas de complicações menores e que os afastem das atividades 

diárias pelo menor tempo possível. 

O tratamento cirúrgico local da hiperidrose axilar objetiva a eliminação do 

maior número possível de glândulas sudoríparas écrinas dessa região, enquanto 

preserva, tanto quanto possível, a aparência normal da axila e a mobilidade do braço 

(Naumann & Hamm, 2002). 

Diversas técnicas cirúrgicas têm sido desenvolvidas e modificadas ao longo 

dos anos. Bisbal et al. (1987) dividem as técnicas cirúrgicas mais importantes em 

três tipos: I) métodos que removem apenas o tecido celular subcutâneo, sem 

excisão da pele; II) ressecção em bloco do subcutâneo e pele sobrejacente e III) 

excisão em bloco de pequena parte da região central da axila com remoção do 

subcutâneo nas regiões adjacentes. 

Entretanto, com o surgimento de novas opções terapêuticas minimamente 

invasivas, Bechara et al. (2007c) sugerem que as cirurgias do tipo I sejam divididas 

em IA e IB, objetivando-se a distinção entre as técnicas de lipoaspiração superficial 

e de curetagem com aspiração, já que na primeira há apenas remoção do 

subcutâneo e na segunda há remoção do subcutâneo e de tecido dérmico profundo. 

Tal desigualdade técnica leva a uma diferença significativa em relação à eficácia, 

com a curetagem e aspiração apresentando uma redução significativamente maior 
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das taxas de sudorese em relação à lipoaspiração superficial (Bechara et al., 

2006b). 

 
Quadro 1 – Técnicas cirúrgicas minimamente invasivas. 

TIPO IA: Remoção do tecido celular subcutâneo (TCSC), sem excisão da pele 

(lipoaspiração superficial) 

TIPO IB: Remoção o TCSC e derme profunda, sem excisão da pele 

(curetagem/aspiração) 

TIPO II: Ressecção em bloco do TCSC e pele sobrejacente 

TIPO III: Excisão em bloco de pequena parte da região central da axila com 

remoção apenas do TCSC nas regiões adjacentes 

Fonte: Modificado de Rezende & Luz, 2014. 

 

As técnicas minimamente invasivas oferecem diversas vantagens, como 

redução do risco de infecção, redução da dor pós-operatória, tempo de recuperação 

menor e cicatrizes reduzidas, se comparadas aos métodos cirúrgicos tradicionais. 

Entretanto, o pequeno campo operatório utilizado nos procedimentos em questão 

requer grande habilidade por parte dos cirurgiões (Kim et al., 1999). 

 

2.2 A TÉCNICA DE CURETAGEM E ASPIRAÇÃO (IB – BISBAL/BECHARA) 

 

O procedimento consiste em duas partes principais: dissecção da derme do 

tecido celular subcutâneo subjacente, seguida da remoção das glândulas 

sudoríparas da junção derme-hipoderme e da derme profunda (Bechara et al., 

2008c). 

A cirurgia é, em geral, bem tolerada pelos pacientes, que são afastados de 

suas atividades diárias por um período mais curto (5-12 dias), se comparada a 

outras modalidades cirúrgicas. 
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O procedimento atualmente é realizado em regime ambulatorial com 

anestesia tumescente. 

A área a ser tratada geralmente se estende de 1 a 2 centímetros além da área 

dos pelos. Entretanto, o teste do iodo-amido pode ser realizado previamente à 

cirurgia para marcar toda a região afetada e evitar a ocorrência de áreas residuais 

de hiperidrose. Alguns autores preferem raspar os pelos axilares 2 a 3 dias antes da 

cirurgia (Wollina et al., 2008). Outros preferem mantê-los, pois os mesmos facilitam a 

visualização e marcação da área a ser tratada no momento do procedimento e 

servem como um dos parâmetros para interrupção do mesmo (Lee et al., 2005, 

Rezende & Luz, 2015). 

Os pacientes são colocados em posição supina, com os braços abduzidos 

num ângulo de 90º a 135º, para exposição da axila. Abduções excessivas devem ser 

evitadas para que não haja risco de lesão do plexo braquial (Arneja et al., 2007; Rho 

et al., 2008b; Chern et al., 2010). 

Duas a três pequenas incisões são realizadas fora da área a ser curetada 

para o acesso cirúrgico (Bechara et al., 2006b). Tais incisões são realizadas em 

diferentes locais de acordo com a preferência do cirurgião: superomedial em relação 

à axila, nas bordas anteriores e distais, na região superior interna do braço e na 

porção central da axila (Ong et al., 2003; Lee et al, 2006; Bechara et al., 2008b). 

Posteriormente, a solução tumescente é infiltrada na área axilar pré-marcada, 

num volume em torno de 100 a 500 ml por axila, e num plano o mais 

superficialmente possível, criando-se um efeito de “casca de laranja” no tecido 

sobrejacente (Swinehart, 2000; Lee et al., 2006; Wollina et al., 2008; Rho et al., 

2008b). Embora a fórmula padrão para a solução tumescente seja composta por 

1.000 ml de soro fisiológico, 50 a 100 ml de lidocaína 1%, 1 ml de epinefrina 1:1.000 

e 12,5 ml de bicarbonato de sódio, inúmeras variações são utilizadas pelos 

diferentes autores (Brewer & Roenigk, 2010). Wollina et al. (2008), por exemplo, 

utilizam em seu trabalho uma solução composta por 1.000 ml de ringer, 50 ml de 

prilocarpina e 1 ml de adrenalina 1:1000. Tal solução minimiza o sangramento, torna 

a dissecção mais fácil e reduz as equimoses (Bechara et al., 2007e; Wu, 2009). O 

efeito analgésico prolongado dos depósitos teciduais de lidocaína garante um pós-

operatório quase indolor (Bieniek et al., 2005). A expansão dos tecidos moles da 
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axila minimiza o risco de injúria ao plexo braquial (Qian & Wang, 2006). Tem ainda a 

vantagem de eliminar os riscos envolvidos com a anestesia geral, o uso de sedação 

intravenosa e de analgésicos narcóticos (Klein, 1993). Entretanto, é importante que 

a solução seja preparada pouco antes da cirurgia, pois a adrenalina não permanece 

estável por muito tempo (Rezai, 2009). O uso de cânulas de infusão com diâmetro 

pequeno é importante para o conforto do paciente (Commons & Lim, 2009). 

Após branqueamento da região, túneis subcutâneos são criados através de 

uma dissecção brusca, num movimento de vai e vem, com o intuito de separar a 

derme do tecido celular subcutâneo. As glândulas sudoríparas subcutâneas são 

assim mobilizadas. Posteriormente, uma cânula de sucção e curetagem, tipo Cássio, 

ou uma cureta, é inserida para realização da curetagem dérmica. 

A aspiração do tecido removido pode ser realizada através de aparelhos ou 

de forma manual. Na sucção a vácuo manual, uma seringa é acoplada à cânula, que 

é inserida no tecido a ser removido previamente à tração do êmbolo. Uma trava 

mecânica é necessária para que se mantenha o êmbolo tracionado. Tal sistema, 

entretanto, não gera um vácuo continuamente intenso, e uma desvantagem é que o 

vácuo pode ser perdido, caso a cânula seja acidentalmente retirada ao se curetar as 

proximidades das incisões. Caso isso ocorra, o ar deve ser retirado de dentro da 

seringa antes que ela seja reutilizada. Quando se opta por um sistema mecânico de 

sucção, as cânulas são conectadas a um frasco coletor através de um tubo. O tecido 

mobilizado pelas cânulas é levado até o receptáculo por meio de um sistema coletor, 

usando-se pressão negativa, gerada por uma bomba a vácuo (Grazer, 1992). 

O tamanho da cânula e seus orifícios, somado à quantidade de vácuo 

aplicada e à velocidade de movimento da cânula, afeta diretamente a quantidade de 

tecido removido (Grazer, 1992). 

A mão não dominante do cirurgião pode auxiliar no procedimento, 

comprimindo a pele sobrejacente (Rho et al., 2008b). Deve-se tomar cuidado ao 

realizar a curetagem em torno das incisões cutâneas, pois o tecido subcutâneo 

próximo a estas áreas pode não ser adequadamente removido apenas com a 

lipoaspiração (Seo et al., 2008). 
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Rho et al. (2008b) realizam irrigação e hemostasia meticulosas ao término do 

procedimento, com posterior fechamento das incisões cirúrgicas. Eles sugerem a 

realização de suturas de ancoragem na área tratada com lipoaspiração e curetagem 

agressiva, já que isto reduziria a formação de hematomas. 

O curativo pode ser feito com pomada de antibiótico (Bieniek et al., 2005). 

Antibioticoterapia profilática é realizada antes da cirurgia por alguns autores 

(Bechara et al., 2006b). 

 

2.3 ESCOLHA DA CÂNULA 

 

Para Bechara et al. (2007d), a cirurgia minimamente invasiva só oferece 

resultados promissores caso seja realizada uma ressecção mais agressiva das 

glândulas na interface derme-subcutâneo, deixando-se a pele como um tecido de 

enxerto total. Tal área teria seu aporte sanguíneo proveniente da pele circunjacente 

que não foi submetida ao procedimento (Bechara et al., 2008c). 

Desta forma, instrumentos com superfície cortante seriam necessários ao se 

realizar a curetagem da derme profunda para efetiva eliminação das glândulas 

sudoríparas (Figura 2). O uso de diferentes cânulas com superfície afiada tem sido 

descrito: cânulas de lipoaspiração, cânulas ginecológicas, colheres afiadas e 

cânulas especialmente criadas para este fim. No entanto, a escolha das cânulas a 

serem utilizadas varia muito entre os autores. Em geral, baseia-se na experiência 

pessoal do cirurgião ou em sugestões dadas a partir de relatos de casos isolados 

(Bechara et al., 2007g). 
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2B 
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Figura 2 – Instrumentais utilizados para curetagem (exemplos). A: Cânula Fatemi 

(Lee et al., 2006); B: Cânula Capistrano (http://www.surgicalsupplies.co.nz/surgical/plastic-

reconstructive-surgery/liposuction-accessories/capistrano-cannulas); C: Cureta ginecológica 

Recamier, cânula de Cássio, cureta ginecológica Schroeder, da esquerda para a direita (arquivo 

pessoal do orientador Flávio Barbosa Luz). 

 

A cânula Fatemi tem 3 mm de diâmetro e 20 cm de comprimento. Possui a 

capacidade de realizar, simultaneamente, a sucção e a curetagem. Já foi 

demonstrada sua capacidade na remoção tanto das glândulas écrinas quanto 

apócrinas (Lee et al., 2006; Kim et al., 2008). Entretanto, Bechara et al. 

(2007i) criticam os pequenos orifícios na sua lateral que, frequentemente, entopem-

se com tecido dérmico, limitando uma curetagem eficiente na derme profunda, além 

de seu pequeno diâmetro. Apesar das bordas cortantes, a cânula Fatemi 

apresentaria limitações estruturais que dificultariam a realização de pressão 

suficiente para alcançar a derme profunda quando uma abordagem mais agressiva 

fosse requerida. Entretanto, poderia ser utilizada no início do procedimento para 

dissecção da derme do tecido celular subcutâneo. 

A cânula de Capistrano, muito semelhante à Fatemi, também não parece 

oferecer as propriedades mecânicas perfeitas para uma ressecção radical das 

glândulas. As bordas de raspagem dos seus orifícios são apenas levemente 

elevadas e é pouco afiada (Bechara et al., 2007d). 

Portanto, uma cânula de raspagem seria mais adequada para a realização de 

um procedimento mais agressivo e, consequentemente, com taxas curativas 

maiores. A cânula de Cássio serviria a esse propósito, pois possui uma borda 

cortante e um orifício largo. Entretanto, o cuidado deve ser redobrado ao se utilizar 

essas cânulas isoladamente. Se usadas de forma muito agressiva, podem levar à 

necrose cutânea. 

http://www.surgicalsupplies.co.nz/surgical/
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Kim et al. (2008) sugerem, então, a associação das cânulas Fatemi e de 

Cássio como uma solução para esse problema. Uma cânula complementaria as 

deficiências da outra, melhorando o resultado final e diminuindo o risco de 

complicações. 

Bechara et al. (2008a) não recomendam, entretanto, o uso combinado de dois 

dispositivos cortantes no mesmo procedimento. Um estudo realizado pelos autores 

teve que ser suspenso pelas complicações geradas em quatro pacientes ao 

utilizarem uma combinação de cureta dérmica e cânula de raspagem afiada. Tal 

combinação levaria a um dano cutâneo extenso com comprometimento do plexo 

vascular dérmico, sem ganhos adicionais nos resultados. 

Em um artigo publicado em 2006, Bechara et al. (2006b) compararam o uso 

de três cânulas diferentes: uma cânula de lipoaspiração com apenas um orifício e 

ponta achatada, outra com três orifícios e ponta arredondada, e a terceira, 

especialmente criada para curetagem com lipoaspiração, com três orifícios cortantes 

e raspadores afiados entre os orifícios. Embora todas as cânulas tenham levado a 

uma redução significativa nas taxas de suor, houve uma redução maior no grupo em 

que a cânula afiada, especialmente criada para esse fim, foi utilizada. Além disso, 

observou-se uma tendência à maior satisfação nos pacientes operados com tal 

cânula. Os autores conferiram este maior sucesso ao fato de a cânula especial 

apresentar os raspadores afiados entre os orifícios da mesma. Eles possibilitariam 

uma raspagem agressiva do tecido dérmico. Já as cânulas clássicas de 

lipoaspiração teriam uma menor eficácia pela sua própria estrutura. Mesmo as que 

possuem mais orifícios não são afiadas. 

Bechara et al. (2007g) sugerem que a taxa de complicações ligeiramente 

mais alta com o uso de uma cânula mais agressiva é aceitável, já que os efeitos 

adversos não são permanentes ou graves e são bem-aceitos pela maioria dos 

pacientes. Eles demonstram, no estudo, que uma cânula mais larga e mais 

agressiva tem uma eficácia significativamente mais alta quando comparada a 

cânulas menos agressivas. 
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2.4 INTERRUPÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 

Field et al. (2009) relatam ser de grande importância a tensão e retesamento 

da pele sobrejacente durante a curetagem e, mais ainda, a força aplicada durante os 

movimentos de raspagem para que se saiba quando interromper o procedimento. 

Bechara et al. (2007f) sugerem algumas dicas clínicas intraoperatórias para o 

cessar da curetagem: elevação completa da pele axilar do tecido celular subcutâneo; 

leve palidez da pele axilar; deslizamento de pele com pele, mostrando que não há 

mais aderência do tecido celular subcutâneo à derme; folículos dos pelos palpáveis 

durante o deslizamento da pele com pele e sons semelhantes a sorver, gerados pela 

cânula, devido à cavidade axilar formada, demonstrando completa dissecção da 

derme e tecido celular subcutâneo. 

Rho et al. (2008b) consideram como sinais para a interrupção da curetagem: 

espessura da pele, que se torna bem fina e de pinçamento fácil, como se fosse um 

pedaço de roupa, além da coloração cutânea sobrejacente, que se torna levemente 

violácea, indicando dano relevante no plexo vascular dérmico. 

Seo et al. (2008) relatam que, ao fim do procedimento, a pele está muito fina, 

violácea a pálida, com algumas petéquias. E acrescentam como sinal para 

interrupção do procedimento a visualização da pele sendo sugada através dos 

orifícios da cânula em uso. 

Liu et al. (2010) sugerem que o procedimento deva ser realizado até que os 

pelos axilares se desprendam facilmente ao serem tracionados externamente pelo 

cirurgião. Consequentemente, os pelos são deixados em um comprimento de 2 a 4 

milímetros antes da cirurgia. 

A curetagem com aspiração das glândulas sudoríparas é uma técnica 

cirúrgica pouco invasiva que possui altas taxas de sucesso, é de fácil realização, 

segura e com poucos efeitos colaterais (Böni, 2006; Huang et al., 2010).  
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2.5 COMPLICAÇÕES 

 

Dentre as possíveis complicações estão: hematomas, equimoses, seromas, 

erosões superficiais da pele, perda de sensibilidade local, necrose cutânea, 

infecção, redução do número de pelos, fibrose, formação de bridas subcutâneas, 

cicatrizes e recidiva da hiperidrose (Huang et al., 2010).  

As complicações observadas a partir de uma revisão de literatura estão 

compiladas no Quadro 2 (Rezende & Luz, 2014).  

Segundo análise do Quadro 2, a ocorrência de hematomas/seromas foi de 

7,47%, de necrose, 2,06% e infecção secundária, 1,47%. A análise do quadro 3 

mostra que o método apresenta 82% de sucesso quando utilizado para tratamento 

da hiperidrose axilar e 92% quando para tratamento da osmidrose, considerando-se 

como sucesso apenas os pacientes satisfeitos e os resultados de bons a excelentes. 
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Quadro 2 – Complicações associadas aos métodos de remoção minimamente 

invasivos das glândulas sudoríparas axilares – correlação com o instrumental 

utilizado. 

Referência 
Método 

cirúrgico 
Material 

Nº 
pacientes 

Complicações / Efeitos colaterais                                     
(nº pacientes) 

Lee, 2006 

(Hiperidrose/
Osmidrose) 

Curetagem + 
lipoaspiração 

Cânula Fatemi 
25 (Análise 

de 20) 

Equimoses transitórias (não 
especificado)  
Infecção secundária local (2) 
Redução dos pelos (20) 

Kim, 2008 
(Hiperidrose/
Osmidrose) 

Curetagem + 
lipoaspiração 

Cânulas: 
Fatemi + 
Cássio 

65 

Equimoses transitórias (não 
especificado) 
Alopecia focal (2) 
Eliminação parcial da osmidrose (2) 
Recorrência da osmidrose dentro de 
um ano (2) 
Cicatriz (1) 
Seroma (1) 
Deiscência da ferida (1) 
Descamação cutânea (2) 
Sem melhora da hiperidrose (1) 
Recorrência da hiperidrose axilar (1) 

Wollina, 
2008 

(Hiperidrose) 

Curetagem + 
lipoaspiração 

Cânula Fatemi 
ou Sattler 

37 

Hematoma leve (29) 
Irritação leve ao lado da sutura (6) 
Hipoestesia temporária (21) 
Recidiva parcial (6) 
Cordões subcutâneos leves a 
moderados, temporários (4) 

Seo, 2008 

(Osmidrose) 
Curetagem + 
lipoaspiração 

Cânula Fatemi 43 

Equimoses transitórias (40) 
Necrose focal cutânea (4) 
Induração (3) 
Hematoma/seroma (1) 

Bieniek, 
2005 

(Hiperidrose) 

Curetagem + 
lipoaspiração 

Cânula de 
lipoaspiração 
de 3-4mm de 

diâmetro 

15 

Hematoma (2) 
Recorrência da hiperidrose (4) 
Fibrose transitória (3) 
Necrose (2) 

Bechara, 
2006b 

(Hiperidrose) 

Curetagem + 
lipoaspiração 

1. cânula de 
lipoaspiração 

com um 
orifício 

14 

Hematoma (6 / 6 / 8) 
Erosão cutânea superficial (1 / 2 / 2) 
Formação de brida (3 / 3 / 4) 
Seroma (1 paciente no grupo da 
cânula de três orifícios) 
Parestesia (6 / 7 / 8) 
Alopecia parcial (2 / 2/ 3) 

2. cânula de 
lipoaspiração 

com três 
orifícios 

14 

3. cânula 
afiada 

especialmente 
desenvolvida 

para 
curetagem e 
lipoaspiração 

14 

Chern, 
2010 

(Osmidrose) 

Curetagem + 
lipoaspiração 

Raspador de 
artroscopia 

30 
Infecção da ferida operatória (1 axila) 

(Continua) 
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Quadro 2 – Complicações associadas aos métodos de remoção minimamente 

invasivos das glândulas sudoríparas axilares – correlação com o instrumental 

utilizado (Continuação).  

(

Referência 
Método 

cirúrgico 
Material 

Nº 
pacientes 

Complicações / Efeitos colaterais 
(nº pacientes) 

Seo, 2008 
(Osmidrose) 

Curetagem 
+ aspiração 

Cânula 
Fatemi 

43 

Equimoses transitórias (40) 
Necrose cutânea focal (4) 
Induração (3) 
Hematoma ou seroma (1) 

Rezai, 2009 
(Hiperidrose) 

Curetagem 
+ aspiração 

Cânula de 7 
mm 

168 

Seroma (5) 
Descamação semelhante à 
escaldadura na região central da axila 
(25) 

Arneja, 2007          
(Hiperidrose) 

Curetagem 
+ aspiração 

Raspador de 
artroscopia 

50 

Cicatrizes hipertróficas (1) 
Recorrência (3) 
Alopecia (1) 
Infecção (7) 
Parestesia (1)  

Lee JC, 2005 
(Osmidrose) 

Curetagem 
+ aspiração 

Raspador de 
artroscopia 

(E9005 
System, 
Livatec 

Corporation, 
Largo, FL) 

89 

Cicatriz hipertrófica (1) 
Hiperpigmentação temporária (não 
especificado) 
Induração temporária (não 
especificado) 

Bechara, 
2008b 

(Hiperidrose) 

Curetagem + 
lipoaspiração 

Cânula de 
raspagem 

afiada 
(GaedigkGmb
H, Bochum, 
Germany) 

15 

Hematoma (3) 
Parestesia (4) 
Perda focal de pelos (9) 
Bridas fibróticas subcutâneas (8) 
Seroma (1) 
Erosão cutânea (3) 
Necrose (1) 

Rezai, 2009 
(Hiperidrose) 

Curetagem 
+ aspiração 

Cânula de 7 
mm 

168 

Seroma (5) 
Descamação semelhante à 
escaldadura na região central da axila 
(25) 

Arneja, 2007          
(Hiperidrose) 

Curetagem 
+ aspiração 

Raspador de 
artroscopia 

50 

Cicatrizes hipertróficas (1) 
Recorrência (3) 
Alopecia (1) 
Infecção (7) 
Parestesia (1)  

Lee JC, 2005 
(Osmidrose) 

Curetagem 
+ aspiração 

Raspador de 
artroscopia 

(E9005 
System, 
Livatec 

Corporation, 
Largo, FL) 

89 

Cicatriz hipertrófica (1) 
Hiperpigmentação temporária (não 
especificado) 
Induração temporária (não 
especificado) 

(Continua) 
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Quadro 2 – Complicações associadas aos métodos de remoção minimamente 

invasivos das glândulas sudoríparas axilares – correlação com o instrumental 

utilizado (Continuação). 

Referência 
Método 

cirúrgico 
Material 

Nº 
pacientes 

Complicações / Efeitos colaterais 
(nº pacientes) 

Bechara, 
2008b 

(Hiperidrose) 

Curetagem + 
lipoaspiração 

Cânula de 
raspagem 

afiada 
(GaedigkGm
bH, Bochum, 

Germany) 

15 

Hematoma (3) 
Parestesia (4) 
Perda focal de pelos (9) 
Bridas fibróticas subcutâneas (8) 
Seroma (1) 
Erosão cutânea (3) 
Necrose (1) 

Wu, 2009 

(Osmidrose) 
Curetagem + 

aspiração 

Raspador de 
artroscopia 

(E9005 
System, 
Livatec 

Corporation, 
Largo, FL) 

156 
Hematoma (2) 
Necrose (10) 
Parestesia transitória (5) 

Park, 2001 
(Osmidrose) 

Curetagem + 
aspiração 

Cânula de 
aspiração de 
um orifício 

32 
Recorrência osmidrose (15) 
Sem complicações 

Larson, 2011 
(Hiperidrose) 

Curetagem + 
aspiração 

Raspador de 
artroscopia 

(Stryker, 
Kalamazoo, 
Michigan) 

45 
Infecção (1) 
Hematoma (1) 
Recorrência dos sintomas (2) 

Huang, 2010 
(Osmidrose) 

Curetagem + 
aspiração 

Raspador de 
artroscopia 

(E9005 
System, 
Livatec 

Corporation, 
Largo, FL) 

70 

Cistos epidérmicos (2) 
Cicatrizes (5) 
Hiperpigmentação cutânea (7) 
Novas placas de vitiligo nas axilas (1) 

Bechara, 
2007f 

(Hiperidrose) 

Curetagem + 
aspiração (2ª 

cirurgia) 

Cânula de 
raspagem 

afiada 
(GaedigkGm
bH, Bochum, 

Germany) 

19 

Erosões cutâneas superficiais (6) 
Parestesia temporária (4) 
Seroma (2) 
Bridas temporárias (6) 
Alopecia parcial (3) 

(Fonte: Modificado de Rezende & Luz, 2014. 

 

 

 

 



38 

 

Quadro 3 – Resultados dos métodos de remoção minimamente invasivos das 

glândulas sudoríparas axilares.  

Referência 
Nº 

pacientes 
Seguimento em 
meses (média) 

Resultados 

Lee, 2006                            
(Osmidrose/Hip

eridrose) 
25 10,7 

98% de bons a excelentes em relação ao odor  

100% dos pacientes com hiperidrose (3) com 
resultados excelentes 

Seo, 2008                      
(Osmidrose) 

43 15,8 
72,1% de bons a excelentes 

Boni, 2006                                     
(Hiperidrose) 

63 24 

-   49 pacientes satisfeitos 

-   11 pacientes parcialmente satisfeitos 

-   3 pacientes insatisfeitos 

Tsai, 2001                             
(Osmidrose) 

10 Não mencionado 
80% dos pacientes satisfeitos 

20% dos pacientes parcialmente satisfeitos 

Chern, 2010                           
(Osmidrose) 

30 10 
93% de bons a excelentes 

7% de razoáveis 

Wollina, 2008                          
(Hiperidrose) 

37 48 

83,8% dos pacientes satisfeitos 

5,4% dos pacientes parcialmente satisfeitos 

10,8% dos pacientes insatisfeitos 

Arneja, 2007                       
(Hiperidrose) 

50 28 

96% de satisfação dos pacientes 

- 2 pacientes insatisfeitos (pela ocorrência de 
infecção pós-operatória e não por recorrência) 

-   3 pacientes com recorrência leve 

Lee JC, 2005                         
(Osmidrose) 

89 20 

- Excelentes em 55 pacientes (61,8%)  

- Bons em 27 pacientes (30,4%) 

- Razoáveis em 7 pacientes (7,9%) 

Wu, 2009                             
(Osmidrose) 

156 16 

97,4% de satisfação dos pacientes 
-   144 pacientes satisfeitos 
-   8 pacientes parcialmente satisfeitos 
-   4 pacientes insatisfeitos 

Bechara, 2007a                                           
(Hiperidrose) 

51 9 96,1% de pacientes satisfeitos 

Huang, 2010                                      
(Osmidrose) 

70 18,3 
-   24 pacientes muito satisfeitos 
-   41 pacientes absolutamente satisfeitos 
-   5 pacientes satisfeitos 

Bechara, 2007f                        
(Hiperidrose) 

19 8 

-   16 pacientes completamente satisfeitos ou 
satisfeitos (84%) 
-   2 pacientes parcialmente satisfeitos (11%) 
-   1 paciente insatisfeito (5%) 

Darabaneau, 
2008                          

(Hiperidrose) 
28 12 

Pacientes consideraram a cirurgia: 
-   Satisfatória 24%  
-   Boa 14,3% 
-   Excelente 25% 
-   Insatisfatória 39,3% 

Fonte: Rezende & Luz, 2014. 
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Bechara et al. (2007b) relatam o caso de uma paciente que apresentou 

seroma bilateralmente, uma rara complicação. Entretanto, a paciente havia realizado 

uma cirurgia transaxilar prévia para aumento das mamas, apresentando muitas 

aderências que não puderam ser dissecadas apenas com a cânula de aspiração e 

curetagem, requerendo o uso de tesoura. Os autores propõem que intervenções 

cirúrgicas prévias na região axilar devam ser consideradas como fator de risco para 

uma maior incidência de complicações. 

Também já houve relato da ocorrência de múltiplos cistos de inclusão 

epidérmica após a cirurgia de curetagem com lipoaspiração (Bechara et al., 2008d). 

Os autores acreditam que a extensa curetagem das camadas dérmicas profundas 

levaria a um dano na unidade pilossebácea, com consequente trauma ou oclusão 

dos ductos excretores. Tal dano seria também o fator responsável pela alopecia 

parcial da pele axilar após a cirurgia. Rho et al. (2008a) sugerem que o trauma 

estaria associado a uma reparação anormal dos folículos pilosos, o que levaria ao 

surgimento de estruturas incapazes de produzir pelos, mas capazes apenas de 

formar queratina. 

Recidivas também podem ocorrer após a realização do procedimento. 

Embora a causa exata para tal fato não seja claramente definida, muitas teorias têm 

sido aventadas, como curetagem insuficiente e variações anatômicas com grandes 

concentrações de glândulas sudoríparas na parte superior da derme reticular. Outras 

hipóteses seriam a hiperfunção compensatória das glândulas sudoríparas 

remanescentes e a curetagem realizada em um plano anatômico incorreto (Bechara 

et al., 2007f). A partir de achados de um estudo endoscópico realizado por Bechara 

et al. (2006a), logo após a curetagem e aspiração, os autores sugerem que a 

realização do procedimento em um plano anatômico incorreto torna praticamente 

impossível a completa remoção das glândulas sudoríparas. Tal fato é corroborado 

pelos achados de Lawrence et al. (2006), em um estudo que demonstrou a presença 

das glândulas sudoríparas na porção mais inferior da pele, com uma média de 3-5 

mm de sua espessura sendo ocupada por tecido glandular. 

Bechara et al. (2009) avaliaram, com o teste do iodo-amido, 24 pacientes com 

recidiva da sudorese após realização de procedimentos minimamente invasivos 

(lipoaspiração e curetagem com lipoaspiração). Os autores encontraram três 
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padrões de recorrência: circular, crescente e o pontual no local das incisões 

cirúrgicas. Tais padrões indicam que os cirurgiões focam o procedimento 

principalmente na região central da axila que é, geralmente, a região mais 

hiperidrótica. O tipo crescente foi observado apenas na região lateral ao músculo 

peitoral, sugerindo que a depressão em concha entre o músculo e a axila interfere 

numa curetagem cuidadosa. As áreas ao redor das incisões são difíceis de serem 

alcançadas pela curetagem, que é realizada em forma de leque, favorecendo a 

permanência da sudorese nesses locais. A pressão que é necessária para a 

raspagem não é adequada ao redor dos pontos de inserção das cânulas. A partir de 

tais achados, os autores sugerem que seja realizada marcação da área hiperidrótica 

previamente à cirurgia, com o teste do iodo-amido, seguida pela realização de uma 

cirurgia precisa em todas as áreas de sudorese identificadas. 

Pequenas áreas de recorrência da sudorese podem, geralmente, ser 

identificadas no teste do iodo-amido. Nestes casos, as áreas restritas podem ser 

facilmente excisadas com fechamento primário, evitando-se um segundo 

procedimento minimamente invasivo completo (Bechara et al, 2007c). Entretanto, 

Bechara et al. (2007f) realizaram um estudo no qual demonstraram que a cirurgia de 

curetagem com lipoaspiração pode ser repetida em um mesmo paciente, com 

resultados efetivos e sem que se aumente a chance da ocorrência de complicações 

sérias. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar e comparar a eficácia das técnicas de curetagem e de curetagem 

com aspiração, no tratamento da hiperidrose axilar primária. 

  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1- Comparar a eficácia terapêutica das técnicas através dos testes 

gravimétricose dos testes do iodo-amido.  

2- Comparar a eficácia das técnicas através de análises histopatológicas. 

3- Identificar e comparar complicações pós-operatórias. 

4- Avaliar mudanças no Indice de Qualidade de Vida relacionadas aos 

aspectos dermatológicos. 

5- Avaliar mudanças na Escala de Gravidade da Hiperidrose. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo recebeu aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da 

Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro (CEP CMM/HUAP n° 

340/10) – (Anexo 1). 

 

4.1 SELEÇÃO DOS PACIENTES  

 

Foram incluídos no presente estudo, realizado entre os anos de 2011 e 2014, 

pacientes de ambos os sexos (2 homens e 5 mulheres), maiores de 18 anos, que 

apresentavam hiperidrose axilar primária não responsiva a outros métodos 

terapêuticos, e que procuraram o Serviço de Dermatologia do Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP).  

Defeitos na coagulação ou anormalidades plaquetárias, assim como risco 

cirúrgico ASA III ou superior foram considerados como critérios de exclusão.  
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4.2 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES  

 

4.2.1 Primeira consulta 

 

1- O projeto de pesquisa foi exposto a todos os pacientes que 

procuraram o serviço de Dermatologia do Hospital Antônio Pedro, 

com queixa de hiperidrose axilar, e interrogou-se sobre o 

interesse quanto a participação no mesmo;   

2- Anamnese e exame físico foram realizados para avaliação da 

existência de hiperidrose axilar primária e sua gravidade; 

3- Foram aplicados questionários clínicos de avaliação da gravidade 

da doença (Escala de Gravidade da Doença e DLQI). 

4- Foram solicitados exames laboratoriais para exclusão de outras 

causas de hiperidrose e de distúrbios de coagulação.  

Pacientes femininos: hemograma completo, coagulograma, 

provas de atividade reumática, fator antinuclear (FAN), 

antígeno carcinoembrionário (CEA), ureia, creatinina, glicose, 

hepatograma completo, proteinograma completo, hormônio 

tireoestimulante (TSH), tiroxina livre (T4L), sulfato de 

deidroepiandrosterona (SDHEA), androstenediona, hormônio 

folículo estimulante (FSH), hormônio luteinizante (LH), 

prolactina, radiografia de tórax PA e perfil esquerdo. 

Pacientes masculinos: hemograma completo, coagulograma, 

provas de atividade reumática, fator antinuclear (FAN), 

antígeno carcinoembrionário (CEA), ureia, creatinina, glicose, 

hepatograma completo, proteinograma completo, hormônio 

tireoestimulante (TSH), tiroxina livre (T4L), antígeno prostático 

específico (PSA), testosterona livre e total, radiografia de tórax 

PA e perfil esquerdo.  

5- O termo de consentimento livre e esclarecido foi lido, explicado e, 

em caso de interesse na participação do estudo, assinado.  
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6- A região afetada foi fotografada; 

7- Realizou-se o teste gravimétrico e o teste do iodo-amido.  

 

4.2.2 Consultas pré-cirúrgicas subsequentes   

 

1- A região afetada foi fotografada; 

2- Realização do teste gravimétrico; 

3- Realização do teste do iodo-amido. 

Observação: Alguns pacientes realizaram mais consultas pré-cirúrgicas do 

que outros, por disponibilidade maior de tempo. 

 

4.2.3 Cirurgia 

 

Os pacientes selecionados foram submetidos à cirurgia de curetagem (axila 

E) e curetagem-aspiração (axila D). Os procedimentos foram realizados em centro 

cirúrgico ambulatorial, pelo mesmo cirurgião. 
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Figura 3 – Instrumental utilizado nas cirurgias de curetagem e 

curetagem/aspiração. 

 

4.2.4 Etapas da cirurgia 

 

 

 
Figura 4 – Posicionamento do paciente: os pacientes foram colocados em 

posição supina, com abdução dos braços num ângulo de 1350 (paciente 4). 
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Figura 5 – Assepsia e antissepsia: realizada com clorexidine alcóolico 

(paciente 4). 

 

 

Figura 6 – Botão anestésico: utilizado xylocaína 2% com vasoconstrictor 

(paciente 4). 
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Figura 7 – Incisão de 1 cm aproximadamente, na região súpero-medial da axila 

esquerda (paciente 2). 

 

 

Figura 8 – Incisão de 1 cm aproximadamente na região ínfero-medial da axila 

direita (paciente 5).  
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Figura 9 – Introdução da cânula de infiltração (paciente 2). 

 

 

Figura 10 – Anestesia tumescente (500 ml de ringer lactato + 1/2 ampola de 1ml 

adrenalina 1:1000 + 25 ml de lidocaína em cada axila) (paciente 2). 
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Figura 11 – Movimentos de vai e vem para tunelização subdérmica (para 

separar a derme do tecido celular subcutâneo) (paciente 2). 

 

 

Figura 12 – Remoção das glândulas por curetagem invertida na axila esquerda 

(utilizadas as curetas de Schröeder e de Recamier, em sequência) (paciente 2). 
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Figura 13 – Remoção das glândulas por curetagem invertida na axila direita 

(utilizadas as curetas de Schröeder e de Recamier, em sequência) (paciente 5). 

 

 

Figura 14 – Aspiração (tecido dérmico e celular subcutâneo) - realizada em 7 

das 14 axilas (paciente 5). 
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Figura 15 – Aspiração (tecido dérmico e celular subcutâneo) - realizada em 7 

das 14 axilas (paciente 5). 

 

 

Figura 16 – Biópsia na região central de ambas as axilas tratadas (paciente 8). 
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Figura 17 – Suturas (paciente 5). 

 

 

Figura 18 – Curativo compressivo (paciente 2). 
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Figura 19 – Curativo compressivo (paciente 2). 

 

Os seguintes parâmetros foram utilizados para a interrupção da curetagem:  

1- Espessura da pele - fina e de pinçamento fácil (foto 20A) 

2- Coloração cutânea - pálida a violácea; petéquias podem ser visualizadas 

(foto 20B) 

3- Elevação completa da pele axilar do tecido celular subcutâneo 

4- Deslizamento de pele com pele mostrando que não há mais aderência do 

tecido celular subcutâneo à derme 

5- Folículos dos pelos palpáveis durante o deslizamento da pele com pele 

6- Sons semelhantes a sorver, gerados pela cânula  

7- Visualização da pele sendo sugada através dos orifícios da cânula em uso 

(foto 20C) 

8- Fácil desprendimento dos pelos através da pele por tração leve - pela mão 

do cirurgião (fotos 20D e 20E) 
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Figura 20 – Parâmetros para interrupção da curetagem. A: pele de espessura fina e 

pinçamento fácil (paciente 2); B: coloração cutânea violácea (paciente 5); C: pele sugada através dos 

orifícios de sucção da cânula de aspiração (paciente 5); D e E: desprendimento fácil dos pelos pela 

tração leve da mão do cirurgião (paciente 5). Fonte: modificado de Rezende e Luz, 2014. 

 
Todos os pacientes receberam antibioticoterapia profilática previamente a 

cirurgia (2g de cefalexina via oral 1 hora antes da cirurgia) e foram orientados a 

tomar banho com sabonete antisséptico por 3 dias antes do procedimento. 

A prescrição pós-operatória incluiu:  

1- Tylex 30mg de 6/6 horas, em caso de dor.  

2- Repouso completo de 7 a 15 dias. Os pacientes foram orientados a evitar 

movimentos bruscos, principalmente de abdução e elevação dos braços, 

por duas semanas. Exercícios físicos intensos foram restringidos por 30 

dias. 

 

Todo material curetado, aspirado e biopsiado foi enviado para análise 

histopatológica, tendo sido fixado em formol a 10%, incluído em parafina e cortado 

em micrótomo com 5 micra de espessura.  Utilizou-se a coloração de 

hematoxilina/eosina.  

 20A  20B           

 

 

20C 

 

20D 

 

20E 
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4.2.5 Consultas pós-operatórias  

 
Três dias de pós-operatório  

1- Os pacientes foram examinados, sendo avaliadas as condições da pele 

axilar e a presença ou não de complicações cirúrgicas. Os pacientes 

que apresentaram qualquer complicação, foram orientados e as 

medidas necessárias para sua resolução tomadas.  

2- Realizada a primeira troca do curativo. A partir desse momento, os 

pacientes foram orientados a trocá-lo diariamente, com o uso de 

sabonete antisséptico e pomada de antibiótico. 

Sete dias de pós-operatório  

1- Os pacientes foram novamente examinados. Foram avaliadas as 

condições da pele axilar e a presença ou não de complicações cirúrgicas. 

Os pacientes que apresentaram qualquer complicação, foram orientados e 

as medidas necessárias para sua resolução tomadas.  

2- Retirada dos pontos.  

Posteriormente, os pacientes foram examinados em datas pré-

determinadas, com 1, 3, 6, 9 e 12 meses. Caso alguma complicação se 

apresentasse, consultas extras eram agendadas de acordo com a necessidade 

do paciente. Nas consultas pré-determinadas foram realizados: teste 

gravimétrico, teste do iodo amido, fotografia da região axilar. Foram aplicados 

questionários clínicos de avaliação da gravidade da doença (Escala de 

Gravidade da Doença e DLQI). 

 

4.2.6 Teste Gravimétrico  

 

Todos os pacientes foram solicitados a interromper o uso de antitranspirantes 

por 1 semana antes do exame.  
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Os testes foram realizados na Unidade de Pesquisa Clínica (UPC) do Hospital 

Universitário Antônio Pedro, com autorização para tal. 

Utilizou-se um filtro de papel de 9 centímetros de diâmetro para dosagem da 

quantidade de suor produzida. Inicialmente o papel foi pesado numa balança de 

precisão e posteriormente colocado em uma das axilas por um período de 5 

minutos. Logo em seguida, foi novamente pesado. A diferença dos valores 

correspondeu a quantidade de suor produzida, em mg/min. O procedimento era 

realizado bilateralmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21 – Material utilizado para realização dos testes gravimétricos. A: 

Balança de precisão; B: Papel filtro. 

 

4.2.7 Teste do iodo-amido  

 

Para realizar o teste, os pacientes eram solicitados a raspar os pêlos da axila, 

previamente ao exame. No momento de realização, as axilas eram limpas e secas. 

Aplicava-se uma solução alcóolica de iodo a 5%. Após secagem da mesma, 

polvilhava-se amido de milho por cima. Caso houvesse produção de suor, este 

entrava em contato com as duas substâncias, gerando um precipitado negro-

azulado a violáceo e, consequentemente, um teste positivo.  

 
A 

 
B 
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4.2.8 Índice de qualidade de vida em dermatologia 

 

Os pacientes foram solicitados a responder o questionário, previamente a 

cirurgia e após 1, 3, 6, 9 e 12 meses da realização da mesma.  

O índice de qualidade de vida em dermatologia pode avaliar o quanto a 

hiperidrose afeta a vida do paciente na semana prévia a aplicação do questionário. 

O questionário avalia diferentes aspectos da vida do paciente (sintomas e 

sentimentos, atividades diárias, lazer, trabalho e/ou escola, relacionamentos 

pessoais, tratamento) e é estruturado de forma que cada pergunta tenha 4 

alternativas de resposta: nada, um pouco, muito ou muitíssimo, correspondendo 

essas, respectivamente, aos escores de 0, 1, 2 e 3.  As respostas de “não relevante” 

são também classificadas com o escore 0. O DLQI é calculado pelo somatório do 

escore de cada resposta, resultando num escore máximo de 30 e num mínimo de 0. 

Quanto maior o resultado, maior o comprometimento na qualidade de vida.  

Resultados finais de 0-1 demonstram que a doença não tem efeitos sobre a 

qualidade de vida do paciente. Um resultado entre 2 e 5, que há um pequeno efeito 

da doença na qualidade de vida. Entre 6 e 10 esse efeito é moderado. Entre 11 e 20 

o efeito é muito grande e entre 21 e 30, é extremamente grande. 

 

4.2.9 Escala de gravidade da doença na hiperidrose 

 

Os pacientes foram solicitados a responder o questionário, previamente e um 

ano após a cirurgia.  

No questionário da escala de gravidade, o paciente deve optar por uma entre 

quatro opções, na qual vai emitir sua opinião sobre a gravidade da sua doença. 

Cada resposta vai corresponder a um escore, que definirá se a hiperidrose é leve, 

moderada ou grave.  
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Os escores 1 ou 2 evidenciam uma hiperidrose leve a moderada. Os escores 

3 ou 4, uma hiperidrose grave. 

O questionário, aplicado após o procedimento, evidencia o grau de melhora 

apresentado pelo paciente. Melhora de 1 escore: associada a redução de 50% na 

produção de suor. Melhora de 2 escores: associada a redução de 80% na produção 

de suor. 

 

4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

O teste T pareado foi utilizado para análise dos dados referentes aos valores 

dos testes gravimétricos, utilizando-se a linguagem de programação R (R foundation 

for statistical Computing, Vienna, Austria).  

Primeiramente, as cirurgias foram avaliadas em relação a sua eficácia. 

Formulou-se a hipótese nula de que a quantidade de suor média produzida antes 

das cirurgias era maior do que a produzida após as mesmas. Tal hipótese foi 

avaliada para ambas axilas, e em cada período de tempo de acompanhamento 

(1,3,6,9,12 meses).  

Após, os dois métodos foram comparados entre si, através da confrontação 

da produção média de suor, em cada axila, nos diferentes momentos do 

acompanhamento.   

O critério para aceitação ou rejeição da hipótese nula se baseou na 

comparação entre a estatitica do teste e o valor crítico ou intervalo de confiança.  

Por último, verificou-se se a quantidade de suor produzida por cada axila se 

mantinha igual com o passar do tempo, ou se havia um aumento ou redução desta 

produção a cada instante do acompanhameto.  

Para efeitos de inferência foram calculados intervalos de 95% de credibilidade 

o que equivale a considerar um nível de significância de 0,05. 

O restante dos dados foi analisado de forma descritiva. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 TESTES GRAVIMÉTRICOS 

 

Três pacientes não puderam realizar o teste gravimétrico no primeiro mês de 

acompanhamento (dois por ainda apresentarem as axilas em processo de 

cicatrização e um por não ter podido comparecer a consulta). 

A Tabela 1 mostra a comparação da quantidade de suor média produzida 

pelos pacientes antes e após a realização das cirurgias, em cada momento de 

tempo do acompanhamento. Podemos observar que a quantidade média de suor 

produzida após a realização dos procedimentos é menor do que antes, 

demonstrando a eficácia dos métodos. 
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Tabela 1 – Comparação da quantidade de suor média produzida pelos 

pacientes antes e após a realização das cirurgias. 

 Hipótese nula 

(H0) 
Axila 

Estatistica 

do tetste 
n 

Valor do 

p 

Valor 

crítico 

Aceita 

H0 

1 Pre-op ≤ Pos-op 

1m 
D 3.21 4 0.97 2.353363 Não 

2 Pre-op ≤ Pos-op 

3m 
D 5.41 7 0.99 1.943180 Não 

3 Pre-op ≤ Pos-op 

6m 
D 4.92 7 0.99 1.943180 Não 

4 Pre-op ≤ Pos-op 

9m 
D 5.67 7 0.99 1.943180 Não 

5 Pre-op ≤ Pos-op 

12m 
D 4.82 7 0.99 1.943180 Não 

6 Pre-op ≤ Pos-op 

1m 
E 5.79 4 0.99 2.353363 Não 

7 Pre-op ≤ Pos-op 

3m 
E 4.89 7 0.99 1.943180 Não 

8 Pre-op ≤ Pos-op 

6m 
E 4.71 7 0.99 1.943180 Não 

9 Pre-op ≤ Pos-op 

9m 
E 5.76 7 0.99 1.943180 Não 

10 Pre-op ≤ Pos-op 

12m 
E 5.95 7 0.99 1.943180 Não 

Pre-op: pré operatório; Pos-op: pós operatório; n: tamanho da amostra. 

 

A análise estatística descrita na Tabela 2 demonstra os resultados da 

comparação entre os dois métodos, através da confrontação entre as quantidades 
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médias de suor aferidas em cada axila. O que se observa é que não há diferença 

entre as técnicas. 

 

Tabela 2 – Comparação entre as quantidades médias de suor aferidas em cada 

axila. 

 
Hipótese nula 

(H0) 

Estatística 

do teste 
n 

Valor 

do p 

IIntervalo de 

confiança 
Aceita H0 

1 
Pre-op (D) =Pre-

op (E) 
1.84 7 0.11 

[-2.446912, 

2.446912] 
Sim 

2 
Pos-op 1m (D) = 

Pos-op 1m (E) 
1.03 4 0.37 

[-3.182446, 

3.182446] 
Sim 

3 
Pos-op 3m (D) = 

Pos-op 3m (E) 
-0.49 7 0.63 

[-2.446912, 

2.446912] 
Sim 

4 
Pos-op 6m (D) = 

Pos-op 6m (E) 
0.51 7 0.62 

[-2.446912, 

2.446912] 
Sim 

5 
Pos-op 9m (D) = 

Pos-op 9m (E) 
0.99 7 0.35 

[-2.446912, 

2.446912] 
Sim 

6 
Pos-op 12m (D) = 

Pos-op 12m (E) 
0.614 7 0.56 

[-2.446912, 

2.446912] 
Sim 

Pre-op: pré operatório; Pos-op: pós operatório; n: tamanho da amostra. 

 

Foi observada redução significativa na quantidade média de suor produzida 

pelos pacientes em ambas as axilas, no primeiro mês de acompanhamento. Esse 

novo nível de produção de suor se manteve estável pelo restante do período de 

seguimento (Tabela 3).  
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Tabela 3 – Avaliação da redução da sudorese durante o acompanhamento. 

 
Hipótese 

nula (H0) 
Axila 

Estatística 

do teste 
n 

Valor de 

p 

Intervalo de 

confiança 

Aceita 

H0 

1 
Pre-op = 

Pos-op 1m 
D 3.21 4 0.04 

[-3.182446, 

3.182446] 
Não 

2 

Post-op 1m 

= Pos-op 

3m 

D -1.33 4 0.27 
[-3.182446, 

3.182446] 
Sim 

3 

Post-op 3m 

= Pos-op 

6m 

D -1.10 7 0.31 
[-2.446912, 

2.446912] 
Sim 

4 

Post-op 6m 

= Pos-op 

9m 

D 0.60 7 0.56 
[-2.446912, 

2.446912] 
Sim 

5 

Post-op 9m 

= Pos-op 

12m 

D -0.07 7 0.94 
[-2.446912, 

2.446912] 
Sim 

6 
Pre-op = 

Pos-op 1m 
E 5.79 4 0.01 

[-3.182446, 

3.182446] 
Não 

7 

Post-op 1m 

= Pos-op 

3m 

E -2.01 4 0.13 
[-3.182446, 

3.182446] 
Sim 

8 

Post-op 3m 

= Pos-op 

6m 

E -0.47 7 0.64 
[-2.446912, 

2.446912] 
Sim 

9 

Post-op 6m 

= Pos-op 

9m 

E 0.46 7 0.65 
[-2.446912, 

2.446912] 
Sim 

10 

Post-op 9m 

= Pos-op 

12m 

E 0.13 7 0.90 
[-2.446912, 

2.446912] 
Sim 

Pre-op: pré operatório; Pos-op: pós operatório; n: tamanho da amostra. 
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A Figura 22 mostra a quantidade de suor produzida pelos pacientes no 

momento do acompanhamento, em ambas as axilas. Observa-se que a produção de 

suor permaneceu relativamente estável após um mês de acompanhamento.  

 

 

Figura 22 – Quantidade de suor de todos os pacientes por axila. 

 

5.2 TESTE DO IODO-AMIDO 

 

O teste do iodo-amido tornou-se negativo, bilateralmente, em todas as 

avaliações, de todos os pacientes, após a realização dos procedimentos. 
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Figura 23 – Exemplo do teste do iodo-amido (paciente 2). A e B: antes dos 

procedimentos. C e D: depois dos procedimentos. 

 

5.3 EXAME HISTOPATOLÓGICO 

 

Em todos os pacientes:  

As análises histopatológicas mostraram uma grande quantidade de glândulas 

no material retirado das axilas, assim como de tecido conectivo, tanto na curetagem, 

bilateralmente, quanto na aspiração. 

As biópsias realizadas imediatamente após os procedimentos demonstraram 

a pele semelhante a um enxerto total, bilateralmente.  

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 
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A 

 
B 

 
C 

Figura 24 – Exemplos de material curetado da axila direita. Grande quantidade 

de glândulas écrinas, apócrinas e tecido conectivo. A: Paciente 4; B: paciente 2; C: 

paciente 7. 

 

 
A 

 
B 

 
C 

Figura 25 – Exemplos de material curetado da axila esquerda. Grande 

quantidade de glândulas écrinas, apócrinas e tecido conectivo. A: paciente 1; B: 

paciente 3; C: paciente 5. 

 

 
A 

 
B 

 
C 

Figura 26 – Exemplos de material aspirado da axila direita. Grande quantidade 

de glândulas écrinas, apócrinas e tecido conectivo. A: paciente 1. B: paciente 2; C: 

paciente 6. 
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A 

 
B 

Figura 27 – Exemplos do material biopsiado nas axilas. Aspecto da pele 

semelhante a de enxerto total. As glândulas estão ausentes nos fragmentos. A: 

paciente 1. B: paciente 7.  

 

5.4 ALTERAÇÕES CUTÂNEAS PÓS CIRÚRGICAS / COMPLICAÇÕES 

 

A Tabela 4 mostra que ambas as técnicas apresentaram alterações pós 

cirúrgicas muito semelhantes em número.  

Cinco das sete axilas operadas pela técnica associada de curetagem e 

aspiração apresentaram alterações relacionadas a nodulações/cordões fibrosos/ 

induração/aderências/retraçoes cutâneas, enquanto seis das sete axilas operadas 

com a técnica de curetagem isoladamente apresentaram tais alterações. 

Em relação a ocorrência de cicatrizes hipertróficas no local de inserção das 

cânulas, quatro de sete axilas operadas com a curetagem associada a aspiração 

apresentaram a alteração, enquanto cinco de sete axilas operadas com a curetagem 

isoladamente a apresentaram. 

Apenas a paciente número 2 apresentou hematoma, na axila esquerda, onde 

se realizou a curetagem isoladamente, o que corresponde a uma ocorrência de 

7,14% da complicação.  
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O numero de necroses foi igual para as duas técnicas (ocorrência de 

28,57%), assim como o de cicatrizes hipertróficas na região central das axilas.  

Nenhum paciente apresentou infecção. Todos apresentaram redução do 

número dos pelos, bilateralmente.   

Todas as alterações cutâneas / complicações foram resolvidas, sem sequelas 

permanentes, até o final do acompanhamento dos pacientes. 

 

Tabela 4 – Comparação das alterações observadas na axila direita (curetagem 

com aspiração) e esquerda (curetagem), após realização das cirurgias. 

Alterações pós-cirúrgicas Axila D Axila E 

Isquemia cutânea 5 5 

Equimoses 1 1 

Restrição de movimentos 0 0 

Nodulações/cordões fibrosos; Induração/ aderência/ retração  5 6 

Hipo/hipercromia cutânea 5 5 

Alteração de sensibilidade 2 2 

Cicatrizes hipertróficas no local de inserção da cânula 4 5 

Cicatrizes hipertróficas na região central das axilas 1 1 

Redução do número de pelos 7 7 

Deiscência das suturas no local das biópsias 3 3 

Hematoma 0 1 

Necrose cutânea 2 2 

Erosões superficiais 1 1 

Edema 2 2 

Sensação de repuxamento/fisgadas 3 3 

Infecção 0 0 
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5.5 DLQI  

 
A Tabela 5 nos mostra a evolução do DLQI, antes e após a realização dos 

procedimentos, ao longo dos meses, até que se completasse um ano de 

acompanhamento pós-cirúrgico.  

Analisando-a, pode-se observar que todos os pacientes obtiveram melhora na 

qualidade de vida após a realização dos procedimentos. 

Apenas dois pacientes levaram mais tempo para reduzir esse escore. Isso se 

justifica pelo fato destes pacientes terem apresentado algum tipo de complicação, o 

que fez com que ainda possuíssem algum tipo de comprometimento na qualidade de 

vida nos primeiros meses de acompanhamento. Entretanto, após a resolução das 

complicações, seis entre os sete pacientes do estudo zeraram o DLQI, indicando 

que a doença não tinha efeito sobre a vida dos mesmos.  E o paciente número três 

apresentou um escore de 2, com pequeno comprometimento na qualidade de vida.  

O paciente número dois, que apresentou hematoma na axila esquerda, 

evoluiu com necrose, bilateralmente, e posteriormente com cicatrizes hipertróficas. 

Dessa forma, foi necessário maior tempo para cicatrização das feridas. Assim, no 

primeiro mês de acompanhamento, observou-se ainda um comprometimento 

moderado na qualidade de vida. Após 3 meses, o DLQI já mostrava um escore de 1. 

O escore do DLQI do paciente número seis, que apresentou necrose cutânea, 

bilateralmente, também demorou alguns meses para evidenciar uma melhora no 

quadro da hiperidrose. Entretanto, após cicatrização das lesões, as avliações pelo 

questionário demonstraram que já não havia interferência da doença na qualidade 

de vida do paciente.  

A Figura 28 mostra a evolução do DLQI dos pacientes. 
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Tabela 5 – Evolução do DLQI antes e após as cirurgias. 

 

 

Figura 28 – DLQI - Evolução dos pacientes. 

 

Paciente Pré-cirurgia 
Pós-cirurgia (meses) 

1 3 6 9 12 

1 6 2 0 0 0 0 

2 18 8 1 1 1 0 

3 5 0 1 3 3 2 

4 13 1 0 0 0 0 

5 8 2 0 0 0 0 

6 12 11 4 0 0 0 

7 8 1 0 0 1 0 
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5.6 ESCALA DE GRAVIDADE DA HIPERHIDROSE 

 

A Tabela 6 mostra a mudança no escore da Escala de Gravidade, um ano 

após a realização dos procedimentos.  

Conforme podemos observar, todos os pacientes apresentaram melhora nos 

escores, sendo que 71,43% apresentaram pelo menos 80% de redução da 

sudorese.  

 

Tabela 6 – Escore da Escala de gravidade da doença na hiperidrose antes e 1 

ano após a realização das cirurgias.  

Paciente 
Escore antes da 

cirurgia 

Escore 1 ano 

após a cirurgia 

Redução da 

sudorese 

1 2 1 50% 

2 4 1 > 80% 

3 3 2 50% 

4 4 1 > 80% 

5 4 2 80% 

6 4 1 > 80% 

7 4 2 80% 

 

Os questionários avaliam os pacientes como um todo e não cada axila 

isoladamente. Dessa forma, não geram resultados comparativos entre as técnicas. 

Entretanto, avaliam a qualidade de vida do paciente e a melhora na gravidade da 

doença após a realização dos procedimentos, sendo bons indicativos da satisfação 

dos pacientes com as técnicas.  

Dessa forma, a partir deles, podemos supor que ambas as cirurgias foram 

eficazes, e que melhoraram a qualidade de vida dos pacientes.   
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6 DISCUSSÃO 

 

Inúmeras técnicas cirúrgicas foram descritas para a remoção das glândulas 

sudoríparas axilares, entretanto, apenas após o advento das técnicas minimamente 

invasivas seu emprego tem se tornado mais difundido, devido ao baixo índice de 

complicações, alta taxa de sucesso, rápida recuperação e mínimas cicatrizes 

(Tofield, 1988; Ou et al., 1998; Payne et al., 1998; Park et al., 2001; Rompel & 

Scholz, 2001; Tsay & Lin, 2001; Lee & Ryman, 2005). O fator chave é a remoção das 

glândulas sudoríparas responsáveis pela doença com o menor trauma possível 

(Baumgartner, 2008). 

O presente trabalho avaliou duas técnicas de remoção seletiva das glândulas 

sudoríparas para tratamento da hiperidrose axilar primária, comparando a cirurgia de 

curetagem isoladamente, realizada na axila esquerda, com a curetagem associada à 

aspiração, realizada na axila direita, de sete pacientes estudados. 

Para tal, foram empregados o teste do iodo-amido, análises histopatológicas 

dos materiais curetados de cada axila e do aspirado da axila direita, o teste 

gravimétrico, além da aplicação dos questionários do Índice de qualidade de vida em 

dermatologia e da Escala de gravidade da doença na hiperidrose.  

Optou-se pela operação das duas axilas com o mesmo cirurgião, eliminando-

se dessa forma o problema de variabilidade da habilidade do profissional 

responsável pela realização dos procedimentos. As duas técnicas foram 

empregadas em axilas diferentes, porém do mesmo paciente, numa tentativa de 

equiparar-se, assim, os fatores próprios de cada indivíduo.   

Todos os pacientes evoluíram com diminuição da quantidade de suor 

produzida, em todos os testes avaliados, sendo eles quantitativos ou qualitativos. 
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Os testes do iodo-amido, antes positivos em todos os pacientes, se 

apresentaram negativos em todas as avaliações posteriores à realização dos 

procedimentos, bilateralmente, a partir do primeiro mês. Nenhuma área residual de 

hiperidrose ou recidiva foi identificada até o décimo segundo mês de 

acompanhamento, demonstrando assim a eficácia das técnicas. 

Embora diversos estudos demonstrem a capacidade do teste em avaliar a 

área afetada pré cirúrgica e em permitir a comparação de técnicas, além da 

identificação de áreas residuais de hiperidrose e recidivas (Boni et al., 2006; Wollina 

et al., 2008; Bechara et al., 2009), muitos não realizam um acompanhamento a 

longo prazo, como o do presente estudo. Tal acompanhamento a longo prazo se 

mostra essencial, não apenas para identificação de recidivas, mas também para que 

se tenha certeza da eficácia da técnica, já que alguns pacientes apresentam um 

aumento inicial da taxa de sudorese, com posterior melhora. Esse atraso na melhora 

da sudorese provavelmente se deve ao processo gradual de cicatrização, onde a 

fibrose subsequente danificaria as poucas glândulas residuais (Swinehart et al., 

2000). 

As análises histopatológicas mostraram que ambas as técnicas foram 

capazes de mobilizar glândulas sudoríparas axilares, assim como tecido conectivo, a 

partir da curetagem e da aspiração. A presença do tecido conectivo nos materiais 

analisados sugere que os métodos não apenas permitem a remoção das glândulas 

da gordura subcutânea, como também a curetagem da derme profunda, o que é 

essencial para o sucesso da técnica, já que a maioria das glândulas sudoríparas 

está localizada no tecido celular subcutâneo, na interface com a derme. Os 

procedimentos foram realizados até o ponto da pele se tornar semelhante a um 

enxerto total. 

Tais resultados estão de acordo com os da literatura (Beer et al., 2006; 

Bechara et al., 2008b; Wollina et al., 2008; Rezai et al., 2009). 

A ocorrência de alterações cutâneas/complicações pós-cirúrgicas foi 

praticamente a mesma com as técnicas estudadas, a maioria considerada de leve 

intensidade e sem gravidade. Apenas uma paciente apresentou hematoma na axila 

esquerda, onde foi realizada a curetagem isoladamente e dois pacientes 

apresentaram necrose na região central da axila, bilateralmente.  Nenhum paciente 
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apresentou restrições de movimentos ou recidiva do quadro em até um ano de 

acompanhamento.   

Um artigo de revisão da literatura (Rezende & Luz, 2014) mostra uma 

ocorrência de 7,47% de hematomas/seromas e 2,06% de necrose. O presente 

estudo apresentou uma ocorrência semelhante de hematomas (7,14%), porém bem 

maior de necroses (28,57%). Por outro lado, enquanto na literatura a ocorrência de 

infecção cutânea é de 1,47%, nenhum dos nossos pacientes apresentou tal 

complicação. 

O fato do número de complicações, em geral, ter sido superior ao encontrado 

na literatura (Darabaneanu et al, 2007; Bechara et al., 2007f; Kim et al., 2008; Seo et 

al., 2008) pode ser justificado por uma maior agressividade na realização dos 

procedimentos.  

No nosso estudo, foram utilizadas duas curetas com superfície cortante, em 

sequência, o que pode ter sido um fator contribuinte para o maior número de 

complicações. A cureta Schröeder, por ter um diâmetro menor, permite uma 

curetagem mais fácil, no início do procedimento, quando ainda há mais aderência da 

derme e do tecido subcutâneo. Em seguida, quando a separação dos tecidos é 

maior, a curetagem se torna mais fácil com a cureta Recamier, que tem um diâmetro 

maior e é aberta.   

Embora a maioria dos estudos estimule uma maior agressividade na 

realização das cirurgias, visando uma melhor resposta (Field et al., 2003b; Bechara 

et al., 2006b; Bechara et al., 2008c). Bechara et al (2008a) não recomendam o uso 

combinado de dois dispositivos cortantes, no mesmo procedimento, pelo maior risco 

de complicações, sem ganho nos resultados. 

Entretanto, acreditamos que mais importante do que o número de curetas que 

se usa, é a experiência e domínio da técnica pelo cirurgião, que deve estar atento 

aos parâmetros que indicam a necessidade de interrupção do procedimento.  

Além disso, consideramos que uma maior taxa de complicações é aceitável, 

desde que as alterações cutâneas pós-cirúrgicas não foram graves nem 

permanentes. Cem por cento dos pacientes estudados obtiveram melhora 
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significativa do quadro. Dados da literatura indicam um índice menor, de 82% 

(Rezende & Luz, 2014). 

Todos os pacientes apresentaram melhora na qualidade de vida e redução na 

quantidade de suor produzida, quando avaliados pelos questionários do DLQI e da 

Escala de gravidade.  

Alguns pacientes, por terem apresentado complicações, precisaram de mais 

tempo para melhorar o escore do DLQI. Entretanto, após resolução das mesmas, 

seis entre os sete pacientes estudados zeraram o DLQI, indicando que a doença 

não tinha mais efeito sobre a vida dos mesmos.  O outro paciente apresentou um 

escore de 2 no final do acompanhamento, com pequeno comprometimento na 

qualidade de vida.  

Em relação a escala de gravidade, observou-se que dois pacientes 

alcançaram uma redução de 50% na produção de suor. Em dois, essa redução foi 

de 80% e, nos outros três, a redução foi maior do que 80%.  

Embora os questionários utilizados não forneçam dados de cada axila 

isoladamente, mas do paciente como um todo, são importantes meios de 

documentação da gravidade da doença e de avaliação dos resultados após a 

realização dos procedimentos, como discutido em diversos artigos (Cetindag et al., 

2008; Hoorens & Ongenae, 2012). Caso alguma das cirurgias não tivesse gerado 

um efeito satisfatório, isso seria refletido nos seus resultados.  

Os testes gravimétricos do presente estudo demonstraram redução 

significativa nos níveis de produção de suor em todos os pacientes, sendo essa 

redução semelhante em ambos os métodos. Com relação ao tempo, uma redução 

significativa no valor gravimétrico foi observada um mês após a cirurgia, 

independentemente do procedimento utilizado. No entanto, os novos níveis de suor 

atingidos com um mês após cirurgias permaneceram estáveis durante os 12 meses 

de acompanhamento. 

Diversos outros estudos controlados gravimetricamente demonstram que as 

técnicas minimamente invasivas são opções eficazes para o tratamento da 

hiperidrose axilar (Proebstle et al, 2002; Bechara et al, 2007f ; Tronstad et al, 2014).  
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Após mobilização e retirada das glândulas, com a realização da curetagem 

isoladamente, não houve recidiva ou piora da sudorese ao longo do tempo (até 12 

meses após a cirurgia), com resultados semelhantes aos da técnica associada.  

Diante desses resultados, podemos concluir que a curetagem isolada, seria 

suficiente, caso realizada de forma adequada, até um nível que conseguisse extrair 

uma quantidade de glândulas suficientes, para reduzir a produção de suor dos 

pacientes a níveis considerados toleráveis pelos mesmos. 

Dessa forma, o que se pode aventar é que a aspiração apenas estaria 

facilitando a retirada do material já curetado e não necessariamente aumentando a 

retirada de mais material.  

A retirada desta etapa (aspiração) reduziria o tempo de cirurgia, que se 

tornaria, também, ainda mais econômica. 

Nossos resultados contrastam com o estudo de Tronstad et al, publicado em 

2014, no qual obtém melhores resultados com a cirurgia de curetagem associada a 

aspiração do que com a curetagem isoladamente. 

Entretanto, alguns pontos devem ser levados em consideração. 

Primeiramente, as técnicas são cirugião-dependente, ou seja, os resultados podem 

variar de acordo com a experiência de cada executante. No estudo de Tronstad et 

al, cirurgiões diferentes operaram simultaneamente as duas axilas. Outro fator 

importante é que a anestesia tumescente foi realizada apenas no lado da curetagem 

com aspiração. No lado onde se realizou apenas a curetagem, a anestesia não 

ultrapassou 40 ml de uma solução meio a meio de lidocaína 2% com vasoconstrictor 

e solução salina. Tais fatores poderiam ter influenciado na agressividade com que os 

diferentes procedimentos foram realizados em cada axila, influenciando nos 

resultados.  

Os autores defendem, ainda, que a pressão negativa utilizada durante a 

aspiração permitiria que a derme penetrasse nos orifícios da cânula, ocasionando 

uma remoção mais radical das glândulas e das terminações nervosas. Além disso, a 

curetagem com aspiração removeria o tecido curetado, que também possui células 

adiposas, entre elas células tronco mesenquimais.  
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Entretanto, nossos dados sugerem que se a curetagem for feita 

adequadamente, tal artifício da aspiração não seria necessário, provavelmente 

porque glândulas e terminações nervosas já teriam sido suficientemente 

mobilizadas.  

Algumas hipóteses podem ser formuladas para que a quantidade extra de 

glândulas mobilizadas com a aspiração não tenha levado a um melhor resultado: as 

células mesenquimais residuais não seriam capazes de se diferenciar em novas 

glândulas sudoríparas; os restos glandulares curetados, mas não retirados, também  

não seriam capazes de tal regeneração; e/ou a fibrose decorrente dos 

procedimentos substituiria o tecido previamente originário das axilas, impedindo que 

tais processos regenerativos ocorressem de forma eficaz. 

Dessa forma, pelo presente estudo, a realização isolada, mas adequada, da 

curetagem seria suficiente para que se obtenha bons resultados.  
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7 CONCLUSÕES 

 

• As cirurgias de curetagem isoladamente e de curetagem com aspiração são 

eficazes e capazes de melhorar significativamente a qualidade de vida dos 

pacientes. 

• Os dados gravimétricos demonstram que ambas as técnicas são igualmente 

eficazes e que a produção de suor se mantém reduzida até o décimo segundo 

mês de acompanhamento, de forma semelhante para as duas técnicas.  

• Os testes do iodo-amido se tornaram negativos, bilateralmente, após a 

realização dos procedimentos, demonstrando a eficácia de ambas as técnicas 

em reduzir a produção de suor.  

• As análises histopatológicas demonstraram a presença de glândulas 

sudoríparas tanto no material curetado quanto aspirado, comprovando que 

ambas as técnicas são eficazes na remoção das glândulas e que apresentam 

relativa seletividade.  

• As complicações cirúrgicas apresentadas pelos pacientes foram resolvidas 

sem sequelas, demonstrando a segurança da técnica. 

• A análise dos questionários (DLQI e Escala de gravidade da doença na 

hiperidrose) demonstra que todos os pacientes apresentaram melhora na 

qualidade de vida após os tratamentos. 
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9.1 APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA DA FACULDADE DE 
MEDICINA/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO. 
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9.2 QUESTIONÁRIO DO ÍNDICE DE QUALIDADE DE VIDA  

Índice de qualidade de vida em dermatologia  

▪ O objetivo deste questionário é medir o quanto seu problema de pele 

afetou sua vida NO DECORRER DA ÚLTIMA SEMANA. Marque com 

um X a melhor resposta para cada pergunta. 

1 Na última semana, quanto sua pele coçou, esteve sensível, dolorida ou 

ardida? 

Muitíssimo           Muito                  Um pouco                Nada 

2 Na última semana, você ficou com vergonha ou se preocupou com sua 

aparência por causa de sua pele? 

Muitíssimo           Muito                  Um pouco                Nada 

3 Na última semana, quanto sua pele interferiu nas suas compras ou nas 

suas atividades dentro e fora de casa? 

Muitíssimo           Muito                  Um pouco                Nada              Não 

relevante 

4 Na última semana, quanto sua pele influenciou na escolha das roupas  que 

você vestiu? 

Muitíssimo           Muito                  Um pouco                Nada             Não 

relevante 

5 Na última semana, quanto sua pele afetou as atividades sociais ou de 

lazer? 

Muitíssimo           Muito                  Um pouco                Nada             Não 
relevante 

 Continua... 
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9.2 QUESTIONÁRIO DO ÍNDICE DE QUALIDADE DE VIDA (continuação) 

6 Na última semana, quanto sua pele atrapalhou a prática de esportes? 

Muitíssimo           Muito                  Um pouco                Nada             Não 

relevante 

7 Na última semana, sua pele o impediu de trabalhar ou ir à escola? 

Sim                          Não                       Não relevante 

Caso sua resposta seja NÃO, na última semana quanto sua pele lhe causou 

problemas no trabalho ou na escola? 

Muito                      Um pouco              Nada 

8 Na última semana, quanto sua pele lhe causou problemas com seu parceiro 

ou amigos mais próximos e parentes? 

Muitíssimo           Muito                  Um pouco                Nada               Não 

relevante 

9 Na última semana, quanto seu problema de pele lhe causou dificuldades 

sexuais? 

Muitíssimo           Muito                  Um pouco                Nada               Não 

relevante 

10 Na última semana, quanto o seu tratamento para a pele foi um problema 

deixando sua casa desorganizada ou tomando muito o seu tempo? 

Muitíssimo           Muito                  Um pouco                Nada               Não 

relevante 

Fonte: Finlay & Khan, 1994. 
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9.3 QUESTIONÁRIO DA ESCALA DE GRAVIDADE DA DOENÇA NA 
HIPERIDROSE  

Fonte: Solish et al., 2007 

Hiperidrose: Escala de Gravidade de Doença  

▪ Como você classificaria a gravidade da hiperidrose?  

 (   ) Meu suor nunca é visível e nunca interfere com minhas atividades diárias 

(escore 1)   

(   ) Meu suor é tolerável, mas às vezes interfere com minhas atividades diárias 

(escore 2)  

(   ) Meu suor é quase intolerável e frequentemente interfere com minhas 

atividades diárias (escore 3) 

(   ) Meu suor é intolerável e sempre interfere com minhas atividades diárias 

(escore 4)  


