
 

TRATAMENTO  DA  HIPERIDROSE

INTRODUÇÃO  

Hiperidrose é uma desordem caracterizada por suor excessivo, que afeta aproximadamente 

1% da população. Geralmente ocorre nas mãos 

e nas axilas (hiperidrose axilar), podendo, ainda, se manifestar na face e no couro cabeludo 

(hiperidrose crânio-facial). Embora não se conheça exatamente o mecanismo ou as causas pelas 

quais isto ocorre, em alguns indivíduos o suor intenso nas mãos, nos pés, nas axilas ou na face 

torna-se incontrolável, acompanhado de rubor facial, sentimento de embaraço e, freqüentemente, 

de uma forte ânsia de escapar da situação que os originou. Todo este quadro caracte

situação denominada “fobia social”. Nas situações de MEDO, existe um aumento da atividade do 

sistema nervoso simpático, que faz parte do chamado sistema nervoso autônomo sobre o qual não 

temos controle.  Esta atividade também é conhecida como RESP

O corpo humano possui vários tipos diferentes de sistema nervoso. O sistema nervoso 

de suor, função essa diretamente ligada à regulação da temperatura corporal. O equilíbrio deste 

sistema é responsável pela autonomia dos animais.

INFORMAÇÕES AOS PACIENTES 

HIPERIDROSE  PELA  SIMPATECTOMIA  TORÁCICA  ENDOSCÓPICA

Hiperidrose é uma desordem caracterizada por suor excessivo, que afeta aproximadamente 

1% da população. Geralmente ocorre nas mãos (hiperidrose palmar), nos pés (hiperidrose plantar) 

e nas axilas (hiperidrose axilar), podendo, ainda, se manifestar na face e no couro cabeludo 

facial). Embora não se conheça exatamente o mecanismo ou as causas pelas 

em alguns indivíduos o suor intenso nas mãos, nos pés, nas axilas ou na face 

se incontrolável, acompanhado de rubor facial, sentimento de embaraço e, freqüentemente, 

de uma forte ânsia de escapar da situação que os originou. Todo este quadro caracte

situação denominada “fobia social”. Nas situações de MEDO, existe um aumento da atividade do 

sistema nervoso simpático, que faz parte do chamado sistema nervoso autônomo sobre o qual não 

temos controle.  Esta atividade também é conhecida como RESPOSTA LUTA

 

 

O corpo humano possui vários tipos diferentes de sistema nervoso. O sistema nervoso 

autônomo (SNA) tem algumas características 

importantes, a saber: é de controle involuntário; 

controla as glândulas exócrinas, a musculatura lisa, 

assim como a regulação da temperatura, da 

pressão arterial e das secreções gastrintestinais. 

Exemplificando, é ele que regula muitas das 

funções do nosso organismo sem o controle da 

nossa vontade, como por exemplo, o ritmo da 

respiração, dos batimentos cardíacos 

de suor, função essa diretamente ligada à regulação da temperatura corporal. O equilíbrio deste 

sistema é responsável pela autonomia dos animais. 
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ENDOSCÓPICA BILATERAL  

Hiperidrose é uma desordem caracterizada por suor excessivo, que afeta aproximadamente 

(hiperidrose palmar), nos pés (hiperidrose plantar) 

e nas axilas (hiperidrose axilar), podendo, ainda, se manifestar na face e no couro cabeludo 

facial). Embora não se conheça exatamente o mecanismo ou as causas pelas 

em alguns indivíduos o suor intenso nas mãos, nos pés, nas axilas ou na face 

se incontrolável, acompanhado de rubor facial, sentimento de embaraço e, freqüentemente, 

de uma forte ânsia de escapar da situação que os originou. Todo este quadro caracteriza uma 

situação denominada “fobia social”. Nas situações de MEDO, existe um aumento da atividade do 

sistema nervoso simpático, que faz parte do chamado sistema nervoso autônomo sobre o qual não 

OSTA LUTA-FUGA. 

O corpo humano possui vários tipos diferentes de sistema nervoso. O sistema nervoso 

autônomo (SNA) tem algumas características 

importantes, a saber: é de controle involuntário; 

controla as glândulas exócrinas, a musculatura lisa, 

omo a regulação da temperatura, da 

pressão arterial e das secreções gastrintestinais. 

Exemplificando, é ele que regula muitas das 

funções do nosso organismo sem o controle da 

nossa vontade, como por exemplo, o ritmo da 

respiração, dos batimentos cardíacos e a produção 

de suor, função essa diretamente ligada à regulação da temperatura corporal. O equilíbrio deste 



 

Pacientes com hiperidrose, ou 

seja, que suam além da necessidade para 

a regulação de sua 

geralmente se sentem constrangidos ou 

se consideram impedidos de exercer 

atividades sociais corriqueiras como o 

aperto de mãos, escrever, dançar, etc... 

As crises podem ser precipitadas por 

estresse ou emoções, mas também 

podem ocorrer espontaneamente, isto é, 

sem a presença aparente de qualquer 

fator desencadeante. 

A característica mais marcante da hiperidrose primária, que a diferencia das demais, é o fato 

de ser LOCALIZADA. A grande maioria é nas palmas das mãos e plantas dos pés 

dos casos. Este fato se explica pela relação da resposta luta

dessas áreas em situações úmidas. Nestas circunstâncias, o animal teria mais aderência para correr 

ou lutar – o que pode ser comparado com os pneus de um carr

Pacientes com hiperidrose, ou 

seja, que suam além da necessidade para 

a regulação de sua temperatura, 

geralmente se sentem constrangidos ou 

se consideram impedidos de exercer 

atividades sociais corriqueiras como o 

aperto de mãos, escrever, dançar, etc... 

As crises podem ser precipitadas por 

estresse ou emoções, mas também 

neamente, isto é, 

sem a presença aparente de qualquer 

A característica mais marcante da hiperidrose primária, que a diferencia das demais, é o fato 

de ser LOCALIZADA. A grande maioria é nas palmas das mãos e plantas dos pés 

dos casos. Este fato se explica pela relação da resposta luta-fuga com o enrugamento da pele 

dessas áreas em situações úmidas. Nestas circunstâncias, o animal teria mais aderência para correr 

o que pode ser comparado com os pneus de um carro. 
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A característica mais marcante da hiperidrose primária, que a diferencia das demais, é o fato 

de ser LOCALIZADA. A grande maioria é nas palmas das mãos e plantas dos pés – cerca de 90% 

fuga com o enrugamento da pele 

dessas áreas em situações úmidas. Nestas circunstâncias, o animal teria mais aderência para correr 
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Em todo o mundo já foram tentados inúmeros tratamentos clínicos para a hiperidrose, 

mas todos eles são paliativos e de efeito temporário ou mesmo nulo. Apenas o 

procedimento cirúrgico é considerado definitivo.

da hiperidrose são limitadas e incluem: tratamentos dermatológicos pela aplicação de soluções ou 

cremes adstringentes; a iontoforese (banhos elétricos com água salgada na área afetada), que 

pode reduzir o suor em áreas específicas, mas apenas por um período de 6 horas a uma semana; 

a injeção de toxina da bactéria "Botulinus" (Botox) sob a pele pode funcionar por 4 a 6 meses, 

sendo necessárias cerca de 50 aplicações (injeções) em cada mão e com custo elevado; 

tratamento psicológico e uso de sedativos ou de drogas que diminuem as secreções, que podem 

reduzir o rubor facial e as fobias sociais, mas agem muito pouco na hiperidrose. Além disso, 

apresentam efeitos colaterais ligados ao seu uso continuado, tornando

tratamento da hiperidrose. 

Consideramos que, dentre os controles PALIATIVOS, a melhor opção seria o uso de 

medicação anticolinérgica, que bloqueia a ação do Sistema Nervoso Simpático. Na nossa 

experiência o RETEMIC® (oxibutinina) em dose baixa 

colaterais. 

A opção pelo tratamento DEFINITIVO depende inteiramente do grau de aflição do paciente, 

já que medições objetivas da sudorese e do rubor facial não têm importância significativa e são 

difíceis de ser quantificadas. Os efeitos esperados do procedimento devem ser pesados contra os 

riscos de possíveis complicações e efeitos colaterais. Cirurgias torácicas prévias, obesidade, idade 

avançada e outras doenças associadas reduzem as chances de sucesso da operação 

o risco de complicações.  

 

Não se recomenda o tratamento cirúrgico para pacien tes 

que estejam 15% ou mais acima do seu peso ideal, de vido à 

dificuldade e/ou impossibilidade de identificação d a cadeia 

simpática durante operação. Recomenda

antes de a cirurgia ser novamente cogitada.

 

Em todo o mundo já foram tentados inúmeros tratamentos clínicos para a hiperidrose, 

mas todos eles são paliativos e de efeito temporário ou mesmo nulo. Apenas o 

procedimento cirúrgico é considerado definitivo. As opções não-cirúrgicas para o tratamento 

da hiperidrose são limitadas e incluem: tratamentos dermatológicos pela aplicação de soluções ou 

cremes adstringentes; a iontoforese (banhos elétricos com água salgada na área afetada), que 

áreas específicas, mas apenas por um período de 6 horas a uma semana; 

a injeção de toxina da bactéria "Botulinus" (Botox) sob a pele pode funcionar por 4 a 6 meses, 

sendo necessárias cerca de 50 aplicações (injeções) em cada mão e com custo elevado; 

mento psicológico e uso de sedativos ou de drogas que diminuem as secreções, que podem 

reduzir o rubor facial e as fobias sociais, mas agem muito pouco na hiperidrose. Além disso, 

apresentam efeitos colaterais ligados ao seu uso continuado, tornando

Consideramos que, dentre os controles PALIATIVOS, a melhor opção seria o uso de 

medicação anticolinérgica, que bloqueia a ação do Sistema Nervoso Simpático. Na nossa 

experiência o RETEMIC® (oxibutinina) em dose baixa tem um bom resultado com poucos efeitos 

A opção pelo tratamento DEFINITIVO depende inteiramente do grau de aflição do paciente, 

já que medições objetivas da sudorese e do rubor facial não têm importância significativa e são 

tificadas. Os efeitos esperados do procedimento devem ser pesados contra os 

riscos de possíveis complicações e efeitos colaterais. Cirurgias torácicas prévias, obesidade, idade 

avançada e outras doenças associadas reduzem as chances de sucesso da operação 

Não se recomenda o tratamento cirúrgico para pacien tes 

que estejam 15% ou mais acima do seu peso ideal, de vido à 

dificuldade e/ou impossibilidade de identificação d a cadeia 

simpática durante operação. Recomenda -se o emagrecimento adequado 

antes de a cirurgia ser novamente cogitada.  
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Em todo o mundo já foram tentados inúmeros tratamentos clínicos para a hiperidrose, 

mas todos eles são paliativos e de efeito temporário ou mesmo nulo. Apenas o 

cirúrgicas para o tratamento 

da hiperidrose são limitadas e incluem: tratamentos dermatológicos pela aplicação de soluções ou 

cremes adstringentes; a iontoforese (banhos elétricos com água salgada na área afetada), que 

áreas específicas, mas apenas por um período de 6 horas a uma semana; 

a injeção de toxina da bactéria "Botulinus" (Botox) sob a pele pode funcionar por 4 a 6 meses, 

sendo necessárias cerca de 50 aplicações (injeções) em cada mão e com custo elevado; 

mento psicológico e uso de sedativos ou de drogas que diminuem as secreções, que podem 

reduzir o rubor facial e as fobias sociais, mas agem muito pouco na hiperidrose. Além disso, 

apresentam efeitos colaterais ligados ao seu uso continuado, tornando-os pouco úteis no 

Consideramos que, dentre os controles PALIATIVOS, a melhor opção seria o uso de 

medicação anticolinérgica, que bloqueia a ação do Sistema Nervoso Simpático. Na nossa 

tem um bom resultado com poucos efeitos 

A opção pelo tratamento DEFINITIVO depende inteiramente do grau de aflição do paciente, 

já que medições objetivas da sudorese e do rubor facial não têm importância significativa e são 

tificadas. Os efeitos esperados do procedimento devem ser pesados contra os 

riscos de possíveis complicações e efeitos colaterais. Cirurgias torácicas prévias, obesidade, idade 

avançada e outras doenças associadas reduzem as chances de sucesso da operação e aumentam 

Não se recomenda o tratamento cirúrgico para pacien tes 

que estejam 15% ou mais acima do seu peso ideal, de vido à 

dificuldade e/ou impossibilidade de identificação d a cadeia 

emagrecimento adequado 



 

A OPERAÇÃO 

Nas décadas de 1920 e 1930 foram publicados os primeiros trabalhos clínico

sobre a simpatectomia, que era realizada por meio de grandes incisões e com a finalidade 

de tratar pacientes com problemas circulatórios nas extremidades. Apenas recentemente, a partir de 

1992, com a evolução das técnicas de vídeo

efetivo, minimamente invasivo, com maior precisão anatôm

associado a baixo índice de complicações. O tratamento cirúrgico da hiperidrose envolve a retirada 

ou a destruição de uma porção mínima, mas específica, da cadeia simpática.

A operação é realizada com anestesia geral e intub

Dois instrumentos endoscópicos, do diâmetro aproximado de um lápis (0,5 cm) são introduzidos na 

cavidade pleural através de dois orifícios. Por um deles introduz

minicâmera de televisão que 

serem operadas. Pelo outro, são introduzidos os instrumentos cirúrgicos necessários para se realizar 

a operação. A cadeia simpática, que fica sobreposta às costelas, ao lado da coluna, é

“porção alvo” da cadeia é então termocoagulada com bisturi elétrico ou harmônico (Ultracision®). 

Para correção da hiperidrose da FACE inutiliza

T2) bilateralmente. Quando a hiperidrose é pal

nosso Serviço temos utilizado a técnica de seccionar e coagular a cadeia simpática acima e abaixo 

do alvo, utilizando o bisturi harmônico. 

Nas décadas de 1920 e 1930 foram publicados os primeiros trabalhos clínico

sobre a simpatectomia, que era realizada por meio de grandes incisões e com a finalidade 

de tratar pacientes com problemas circulatórios nas extremidades. Apenas recentemente, a partir de 

1992, com a evolução das técnicas de vídeo-cirurgia, é que se desenvolveu um procedimento 

efetivo, minimamente invasivo, com maior precisão anatômica, cosmeticamente aceitável e 

associado a baixo índice de complicações. O tratamento cirúrgico da hiperidrose envolve a retirada 

ou a destruição de uma porção mínima, mas específica, da cadeia simpática. 

A operação é realizada com anestesia geral e intubação simples ou seletiva dos pulmões. 

Dois instrumentos endoscópicos, do diâmetro aproximado de um lápis (0,5 cm) são introduzidos na 

cavidade pleural através de dois orifícios. Por um deles introduz-se uma óptica acoplada a uma 

 mostra com muito mais nitidez, iluminação e precisão as estruturas a 

serem operadas. Pelo outro, são introduzidos os instrumentos cirúrgicos necessários para se realizar 

a operação. A cadeia simpática, que fica sobreposta às costelas, ao lado da coluna, é

“porção alvo” da cadeia é então termocoagulada com bisturi elétrico ou harmônico (Ultracision®). 

Para correção da hiperidrose da FACE inutiliza-se a porção denominada de “G2” (simpatectomia de 

T2) bilateralmente. Quando a hiperidrose é palmar ou axilar, o alvo é o “G4” (simpatectomia T4). Em 

nosso Serviço temos utilizado a técnica de seccionar e coagular a cadeia simpática acima e abaixo 

do alvo, utilizando o bisturi harmônico.  
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Nas décadas de 1920 e 1930 foram publicados os primeiros trabalhos clínico-cirúrgicos 

sobre a simpatectomia, que era realizada por meio de grandes incisões e com a finalidade primordial 

de tratar pacientes com problemas circulatórios nas extremidades. Apenas recentemente, a partir de 

cirurgia, é que se desenvolveu um procedimento 

ica, cosmeticamente aceitável e 

associado a baixo índice de complicações. O tratamento cirúrgico da hiperidrose envolve a retirada 

ação simples ou seletiva dos pulmões. 

Dois instrumentos endoscópicos, do diâmetro aproximado de um lápis (0,5 cm) são introduzidos na 

se uma óptica acoplada a uma 

mostra com muito mais nitidez, iluminação e precisão as estruturas a 

serem operadas. Pelo outro, são introduzidos os instrumentos cirúrgicos necessários para se realizar 

a operação. A cadeia simpática, que fica sobreposta às costelas, ao lado da coluna, é identificada. A 

“porção alvo” da cadeia é então termocoagulada com bisturi elétrico ou harmônico (Ultracision®). 

se a porção denominada de “G2” (simpatectomia de 

mar ou axilar, o alvo é o “G4” (simpatectomia T4). Em 

nosso Serviço temos utilizado a técnica de seccionar e coagular a cadeia simpática acima e abaixo 

 



 

 

Ocasionalmente, uma terceira incisão de 0,5 cm pode  ser 

necessária para afastar adequadamente o pulmão ou n os casos 

imprevistos de: extensas aderências pleurais, dific uldades na 

identificação da cadeia simpática ou da necessidade  do uso de clipes para 

ligadura de vasos sanguíneos.

 

 

 

 

Ocasionalmente, uma terceira incisão de 0,5 cm pode  ser 

necessária para afastar adequadamente o pulmão ou n os casos 

imprevistos de: extensas aderências pleurais, dific uldades na 

identificação da cadeia simpática ou da necessidade  do uso de clipes para 

ligadura de vasos sanguíneos.  

 

Ambos os lados são operados na mesma 

sessão. Os procedimentos duram cerca de 40 minutos 

(20 para cada lado), sendo o tempo total de anestesia 

geral ao redor de 1 hora. Ao final da operação os 

pulmões são completamente expandidos, o ar presente 

na cavidade pleural é aspirado e o dreno torácico 

retirado. Em algumas raras circunstâncias, previstas 

ou não, é necessário manter o dreno por algumas 

horas ou dias, até que possa ser retirado. Isto 

ocorreu em menos de 0,5% da nossa casuística, 

enquanto que na literatura internacional tem sido 

referido em menos de 1% dos casos.

após a operação, realiza-se uma radiografia do tórax 

para assegurar-se da completa expansão dos pulmões.
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Ocasionalmente, uma terceira incisão de 0,5 cm pode  ser 

necessária para afastar adequadamente o pulmão ou n os casos 

imprevistos de: extensas aderências pleurais, dific uldades na 

identificação da cadeia simpática ou da necessidade  do uso de clipes para 

Ambos os lados são operados na mesma 

sessão. Os procedimentos duram cerca de 40 minutos 

(20 para cada lado), sendo o tempo total de anestesia 

geral ao redor de 1 hora. Ao final da operação os 

pulmões são completamente expandidos, o ar presente 

pleural é aspirado e o dreno torácico 

Em algumas raras circunstâncias, previstas 

ou não, é necessário manter o dreno por algumas 

horas ou dias, até que possa ser retirado. Isto 

ocorreu em menos de 0,5% da nossa casuística, 

ura internacional tem sido 

referido em menos de 1% dos casos. Poucas horas 

se uma radiografia do tórax 

se da completa expansão dos pulmões. 



 

 

ATENÇÃO: A simpatectomia torácica endoscópica bilat eral 

não é feita pa

período pós- operatório, quando o paciente se sente mais seguro e 

feliz, sem o desconforto da sudorese palmar e/ou ax ilar, observamos uma 

melhora em 60% dos pacientes operados. A cirurgia p ara abolir 

especific amente a sudorese dos pés pode ser realizada, mas t rata

outro tipo de operação que se aplica apenas a algun s pacientes.

 

PÓS-OPERATÓRIO

Relataremos aqui o que ocorre com o paciente após a operação, baseando

nos dados da literatura médica, mas também em nossa experiência com mais de 500 pacientes 

operados. 

Habitualmente, o paciente permanece internado por um período de 12 a 24 horas. No 

primeiro dia após a operação, o paciente se sentirá ligeiramente cansado e poderá apresentar uma 

leve dor no peito e na parte superior das costas, na região das omoplatas. A maioria dos pacientes 

pode voltar ao trabalho em 2 ou 3 dias, mas esforço físico deve ser evitado por 2 semanas. Durante 

as primeiras semanas, ainda poderá sentir um pouco de dor, 

Analgésicos são prescritos já no início do período pós

utilizados nas primeiras duas semanas.

transitoriamente, dor ou dormência nos braços. Iss

colocados na mesa de cirurgia. As incisões são fechadas cuidadosamente, de tal modo que o 

aspecto final das cicatrizes é de duas pequenas linhas de 0,5 a 1 cm de extensão no máximo.

O efeito da cirurgia é imediato e evidente. Ao despertar da anestesia, as mãos, axilas ou 

face apresentam-se quentes e secas. A melhora sobre o rubor facial será observada naquelas 

situações estressantes que previamente causavam tal efeito. Durante as prim

meses após a operação, os pacientes poderão apresentar sensação de formigamento, que 

costumava preceder o suor e o rubor, mas sem que estes se manifestem.

ATENÇÃO: A simpatectomia torácica endoscópica bilat eral 

não é feita pa ra correção da sudorese plantar. Entretanto, no 

operatório, quando o paciente se sente mais seguro e 

feliz, sem o desconforto da sudorese palmar e/ou ax ilar, observamos uma 

melhora em 60% dos pacientes operados. A cirurgia p ara abolir 

amente a sudorese dos pés pode ser realizada, mas t rata

outro tipo de operação que se aplica apenas a algun s pacientes.

OPERATÓRIO 

Relataremos aqui o que ocorre com o paciente após a operação, baseando

médica, mas também em nossa experiência com mais de 500 pacientes 

Habitualmente, o paciente permanece internado por um período de 12 a 24 horas. No 

primeiro dia após a operação, o paciente se sentirá ligeiramente cansado e poderá apresentar uma 

eve dor no peito e na parte superior das costas, na região das omoplatas. A maioria dos pacientes 

pode voltar ao trabalho em 2 ou 3 dias, mas esforço físico deve ser evitado por 2 semanas. Durante 

as primeiras semanas, ainda poderá sentir um pouco de dor, porém, com menor intensidade. 

Analgésicos são prescritos já no início do período pós-operatório e incentivados a serem 

utilizados nas primeiras duas semanas. Poucos pacientes (menos de 1%) têm apresentado, 

transitoriamente, dor ou dormência nos braços. Isso pode ocorrer devido à posição em que são 

colocados na mesa de cirurgia. As incisões são fechadas cuidadosamente, de tal modo que o 

aspecto final das cicatrizes é de duas pequenas linhas de 0,5 a 1 cm de extensão no máximo.

O efeito da cirurgia é imediato e evidente. Ao despertar da anestesia, as mãos, axilas ou 

se quentes e secas. A melhora sobre o rubor facial será observada naquelas 

situações estressantes que previamente causavam tal efeito. Durante as prim

meses após a operação, os pacientes poderão apresentar sensação de formigamento, que 

costumava preceder o suor e o rubor, mas sem que estes se manifestem. 
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ATENÇÃO: A simpatectomia torácica endoscópica bilat eral 

ra correção da sudorese plantar. Entretanto, no 

operatório, quando o paciente se sente mais seguro e 

feliz, sem o desconforto da sudorese palmar e/ou ax ilar, observamos uma 

melhora em 60% dos pacientes operados. A cirurgia p ara abolir 

amente a sudorese dos pés pode ser realizada, mas t rata-se de 

outro tipo de operação que se aplica apenas a algun s pacientes.  

Relataremos aqui o que ocorre com o paciente após a operação, baseando-se não somente 

médica, mas também em nossa experiência com mais de 500 pacientes 

Habitualmente, o paciente permanece internado por um período de 12 a 24 horas. No 

primeiro dia após a operação, o paciente se sentirá ligeiramente cansado e poderá apresentar uma 

eve dor no peito e na parte superior das costas, na região das omoplatas. A maioria dos pacientes 

pode voltar ao trabalho em 2 ou 3 dias, mas esforço físico deve ser evitado por 2 semanas. Durante 

porém, com menor intensidade. 

operatório e incentivados a serem 

Poucos pacientes (menos de 1%) têm apresentado, 

o pode ocorrer devido à posição em que são 

colocados na mesa de cirurgia. As incisões são fechadas cuidadosamente, de tal modo que o 

aspecto final das cicatrizes é de duas pequenas linhas de 0,5 a 1 cm de extensão no máximo. 

O efeito da cirurgia é imediato e evidente. Ao despertar da anestesia, as mãos, axilas ou 

se quentes e secas. A melhora sobre o rubor facial será observada naquelas 

situações estressantes que previamente causavam tal efeito. Durante as primeiras semanas ou 

meses após a operação, os pacientes poderão apresentar sensação de formigamento, que 
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 Ocasionalmente, entre o 3º e o 5º dia de pós-operatório o paciente poderá suar com a 

mesma intensidade de antes da operação; este evento é transitório, durando, no máximo, 24 

horas. 

Nenhum procedimento cirúrgico tem uma taxa de sucesso de 100%, mas o 

acompanhamento prolongado de nossos pacientes indica que 95% a 99% deles experimentaram 

alívio do suor nas mãos; 85% a 95% apresentaram alívio do suor axilar e facial; e 90% a 95% 

tiveram alívio do rubor facial. A taquicardia do “pavor de palco", isto é, a ocorrência de palpitações 

no peito e de “nervosismo” em situações estressantes, tais como se apresentar em público, também 

foram consideravelmente reduzidas após a operação. 

Temos investigado, através do exame clínico e dos questionários, os resultados do 

procedimento no pós-operatório imediato, no primeiro retorno para a retirada dos pontos, durante os 

primeiros 30 dias e ainda após vários meses ou anos. Nessas ocasiões, valendo-nos de um 

questionário de “Qualidade de Vida”, solicitamos aos pacientes que avaliem seus sintomas antes e 

após a operação. 

EFEITOS COLATERAIS E COMPLICAÇÕES 

São pouco freqüentes (menos do que 1% dos casos).  No final da década de 1980, a 

simpatectomia torácica endoscópica começou a ser empregada com maior freqüência e no período 

de 1987 a 1997 já haviam sido operados mais de 3500 pacientes em todo o mundo. Ao estudarmos 

as publicações oriundas de diversos países (China, Israel, França, Suécia, Estados Unidos e outros) 

também pudemos constatar que são extremamente raros os casos em que foram descritas 

complicações GRAVES OU QUE ACARRETASSEM RISCO DE VIDA dos pacientes. Nunca tivemos 

necessidade de abrir o tórax para corrigir alguma complicação. Pequenas hemorragias e 

vazamentos de ar dos pulmões ocorreram em menos de 1% dos nossos pacientes. Estas 

intercorrências, todavia, são facilmente resolvidas pela simples manutenção do dreno pleural por 

alguns dias. 

 

 



 

A “Síndrome de Horner”, caracterizada por queda par cial 

da pálpebra superior sem prejudicar a visão, ocorre u em apenas 

4 dos nossos pacientes. Em todos eles a simpatectom ia envol

dois (0,5%) a Síndrome 

transitória, durando menos de 3 meses. Não tivemos nenhum caso com a 

simpatectomia de G4  

 
 

A “Síndrome de Horner”, caracterizada por queda par cial 

da pálpebra superior sem prejudicar a visão, ocorre u em apenas 

4 dos nossos pacientes. Em todos eles a simpatectom ia envol

dois (0,5%) a Síndrome foi permanente, ao passo que nos outros 2 (0,5%) fo i 

transitória, durando menos de 3 meses. Não tivemos nenhum caso com a 
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A “Síndrome de Horner”, caracterizada por queda par cial 

da pálpebra superior sem prejudicar a visão, ocorre u em apenas 

4 dos nossos pacientes. Em todos eles a simpatectom ia envol veu o G2. Em 

foi permanente, ao passo que nos outros 2 (0,5%) fo i 

transitória, durando menos de 3 meses. Não tivemos nenhum caso com a 
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Destacamos dois efeitos colaterais que podem ocorrer após a simpatectomia: 

1. Em todos os pacientes nos quais se resseca T2, as mãos podem ficar muito secas, 

especialmente durante os primeiros meses. Esse efeito, porém, pode ser facilmente controlado 

pela aplicação de um creme hidratante e costuma se resolver após um período de 3 a 6 meses; 

2. As áreas de pele da cabeça, do pescoço, das axilas e das mãos são responsáveis por 

considerável grau de dissipação do calor do corpo através da sudorese; sua desnervação pela 

simpatectomia, portanto, implica em que noutras regiões do corpo o suor aumente durante a 

exposição a temperaturas mais elevadas. Esse efeito é conhecido como “sudorese 

compensatória” e ocorre com todas as técnicas de simpatectomia, sendo de grau moderado 

ou intenso em mais de 60% dos casos; habitualmente incide nas costas, no abdome e nas 

coxas. Em alguns pacientes é bem tolerada, porém em outros pode ser abundante e 

incomodativa, especialmente em ambientes muito quentes, durante exercícios físicos ou, ainda, 

em situações estressantes. O suor compensatório abundante (HIPERIDROSE 

COMPENSATÓRIA] pode se constituir numa razão de arrependimento com relação à 

operação, mas ocorreu em menos de 2% dos que se submeteram à cirurgia. ESTES DADOS 

REFLETEM NÃO SÓ NOSSA EXPERIÊNCIA PESSOAL COMO TAMBÉM AS EXPERIÊNCIAS 

DE DIVERSOS CENTROS INTERNACIONAIS. Não existe nenhum exame clínico ou 

laboratorial que nos permita prever a intensidade da sudorese compensatória. Finalmente, é 

bom lembrar que, mesmo após a simpatectomia, a estrutura das glândulas produtoras de suor 

permanece intacta. Isso significa que elas ainda podem responder a estímulos térmicos, ou 

seja, mesmo as áreas de pele desnervadas pela simpatectomia podem apresentar alguma 

sudorese quando expostas a ambientes aquecidos. 

 

A “sudorese gustativa” (suor facial provocado por odor ou sabor de alimentos 

condimentados) é outro possível, mas raro, efeito colateral da simpatectomia torácica, tendo ocorrido 

em menos de 3% dos nossos pacientes. Contudo, raros são os pacientes que a consideram um 

problema sério.  



 

Em geral, a freqüência cardíaca

médio tanto em repouso quanto durante o exercício). A maioria dos pacientes se mostra satisfeita 

com a redução das palpitações decorrentes do

 “stress", mas poucos (menos de 1%) relataram um "desempenho físico" prejudica

muitos estudos científicos bem conduzidos, realizados em excelentes centros médicos de vários 

países, não foram detectadas alterações reais no desempenho físico após a simpatectomia. Estudos 

da função pulmonar, bem como da capacidade de 

detectaram nenhuma alteração clinicamente significativa.

Outros efeitos colaterais possíveis são: aumento das crises de enxaqueca, em 40%, e 

tremor das mãos em 70% dos pacientes.

já apresentavam os sintomas antes da operação

susceptibilidade às variações da temperatura, isto é, sentem um pouco mais de frio ou de calor 

durante as respectivas variações de temperatura, quando mais intensas.

 

As contra

situações clínicas associadas a problemas cárdio

graves, infecções recentes, alterações da coagulaçã o, tumores 

malignos em tratamento e obesidade. Cirurgias torác icas prévias ou 

doenças inflamatórias extensas da pleura podem pr

aderência entre a pleura e o pulmão, que podem difi cultar ou mesmo impedir 

a exposição da cadeia simpática. Nesses casos, a si mpatectomia só poderá 

ser feita por cirurgia aberta.

 

freqüência cardíaca se reduz em cerca de 10% (cálculo baseado no valor 

médio tanto em repouso quanto durante o exercício). A maioria dos pacientes se mostra satisfeita 

com a redução das palpitações decorrentes do 

“stress", mas poucos (menos de 1%) relataram um "desempenho físico" prejudica

muitos estudos científicos bem conduzidos, realizados em excelentes centros médicos de vários 

países, não foram detectadas alterações reais no desempenho físico após a simpatectomia. Estudos 

da função pulmonar, bem como da capacidade de exercício das mãos e do braço, também não 

detectaram nenhuma alteração clinicamente significativa. 

Outros efeitos colaterais possíveis são: aumento das crises de enxaqueca, em 40%, e 

tremor das mãos em 70% dos pacientes. Estes efeitos, todavia, só ocorreram nos pacientes que 

já apresentavam os sintomas antes da operação. Alguns pacientes relataram, ainda, maior 

susceptibilidade às variações da temperatura, isto é, sentem um pouco mais de frio ou de calor 

durante as respectivas variações de temperatura, quando mais intensas. 

As contra -indicações para esse tipo de operação incluem: 

situações clínicas associadas a problemas cárdio

graves, infecções recentes, alterações da coagulaçã o, tumores 

malignos em tratamento e obesidade. Cirurgias torác icas prévias ou 

doenças inflamatórias extensas da pleura podem pr oduzir zonas de 

aderência entre a pleura e o pulmão, que podem difi cultar ou mesmo impedir 

a exposição da cadeia simpática. Nesses casos, a si mpatectomia só poderá 

ser feita por cirurgia aberta.  
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ca de 10% (cálculo baseado no valor 

médio tanto em repouso quanto durante o exercício). A maioria dos pacientes se mostra satisfeita 

“stress", mas poucos (menos de 1%) relataram um "desempenho físico" prejudicado. Entretanto, em 

muitos estudos científicos bem conduzidos, realizados em excelentes centros médicos de vários 

países, não foram detectadas alterações reais no desempenho físico após a simpatectomia. Estudos 

exercício das mãos e do braço, também não 

Outros efeitos colaterais possíveis são: aumento das crises de enxaqueca, em 40%, e 

m nos pacientes que 

Alguns pacientes relataram, ainda, maior 

susceptibilidade às variações da temperatura, isto é, sentem um pouco mais de frio ou de calor 

operação incluem: 

situações clínicas associadas a problemas cárdio -pulmonares 

graves, infecções recentes, alterações da coagulaçã o, tumores 

malignos em tratamento e obesidade. Cirurgias torác icas prévias ou 

oduzir zonas de 

aderência entre a pleura e o pulmão, que podem difi cultar ou mesmo impedir 

a exposição da cadeia simpática. Nesses casos, a si mpatectomia só poderá 
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CUIDADOS PRÉ-OPERATÓRIOS 

1) Evite fumar, no mínimo 10 dias antes da data marcada para a operação. 
2) Evite tomar qualquer medicamento que contenha aspirina ou outros antinflamatórios. 
3) Informe ao anestesista toda medicação que estiver tomando. 
4) Se estiver sendo tratado(a) por algum outro médico, traga um relatório onde conste o 

diagnóstico e o tratamento que está sendo realizado, analisando o eventual risco do 
procedimento concomitante. 

5) No dia anterior à operação, poderá se alimentar normalmente até às 24 horas. 
6) No dia da operação mantenha-se em jejum absoluto!!!  Nem água deve ser ingerida, durante um 

período mínimo de 6 horas que antecedem a operação. 
7) No dia da operação tomar um banho completo, lavando muito bem a região do pescoço, axilas e 

todo o tórax, esfregando, se possível, com sabão e bucha macia,  mas sem ferir a pele. 
8) Internar-se no Hospital algumas horas antes da operação para evitar correrias ou atrasos e 

trazer todos os exames realizados. Mantenha-se calmo(a) e esclareça suas dúvidas com os 
médicos. 

CUIDADOS PÓS-OPERATÓRIOS 

1) No dia da alta explique todos os seus sintomas e dúvidas ao médico. 
2) Receberá receita de analgésicos e deverá tomar os medicamentos até o dia do seu primeiro 

retorno. 
3) Alimentação normal, sem nenhuma restrição. 
4) Recomenda-se não fazer exercício físico intenso nas primeiras duas semanas após a operação.  

Passado este período, recomeçar suas atividades progressivamente. 
5) Os curativos devem ser mantidos apenas no primeiro ou segundo dia; após este período, as 

incisões podem ficar descobertas. O paciente pode tomar banho normalmente, lavando os 
locais com água e sabão e a seguir enxugar com toalha limpa, mantendo-os secos. 

6) Dor torácica na região anterior, de leve intensidade, ainda pode ser sentida durante inspiração 
profunda e/ou tosse na 1º semana. 

7) Se ocorrer qualquer outro sintoma ou queixa importante, procure falar com o seu médico. Não 
esqueça de marcar seu retorno com a secretária. 

 

 

CONTATO 
1. Hospital Israelita Albert Einstein 

Prédio dos Consultórios – Bloco A1  
Av. Albert Einstein, 627 – 2º andar sala 213 - Tel:  2151-3223  

2. Rua José Jannarelli, 199 cj 22 – Fone/Fax: 3721- 3004 / 3721-2690 
 
 E-mail: videotoraxmorumbi@gmail.com  
www.videotorax.com.br 

 



13 

 

 

TERMO DE CIÊNCIA, CONSETIMENTO E RESPONSABILIZAÇÃO,  PARA 

PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS GERAIS.  

Consentimento informado – Norma técnica, resolução SS-169 de 19/06/96. 

AUTORIZO o Dr.______________________ CRM _________ , a realizar a 

seguinte cirurgia: Simpatectomia torácica endoscópica bilateral.  

O doutor me explicou claramente as propostas do procedimento a que serei 

submetido(a), seus benefícios, riscos, complicações potenciais e alternativas. Tive a 

oportunidade de fazer perguntas, e todas foram respondidas satisfatoriamente. Entendo 

que não exista garantia absoluta sobre os resultados a serem obtidos. 

Autorizo qualquer outro procedimento / tratamento, incluindo transfusão de 

sangue, em situações imprevistas que possam ocorrer e/ou necessitem de cuidados 

diferentes daqueles inicialmente propostos. 

Autorizo a gravação do procedimento cirúrgico, e que, qualquer órgão ou tecido 

removido cirurgicamente possa ser encaminhado para exames e/ou utilizados com 

propósito médico, científico ou educacional. 

□ Paciente  □ Responsável   N. Identidade:________________ ____  

    Grau de parentesco ____________________________ ____ 

Assinatura: _______________________________________ ________________ 

Nome em letra de forma:____________________________ _________________ 

 

PREENCHIDO PELO MÉDICO: Certifico que explicamos detalhadamente a este 

paciente, ou ao seu responsável, o procedimento / cirurgia, seus benefícios, riscos e suas 

alternativas. Respondemos satisfatoriamente todas as perguntas do paciente e acredito 

que o paciente / responsável compreendeu tudo que explicamos. Assumimos a 

responsabilidade pela realização do procedimento / cirurgia a que será submetido o Sr(a) 

paciente:  

Médico: Dr.  ______________________________________________________ 

 

LOCAL E DATA:   SÃO PAULO, _______/______/________  


