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ALMEIDA, Natasha Belmont Barbosa Alves . A eficácia da toxina botulinica no 

tratamendo da hiperidrose: 2017. 36. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Biomedicina) Anhanguera Niterói, Niterói, 2017. 

RESUMO 

O objetivo deste estudo é apresentar a eficácia e segurança da toxina 
botulínica no tratamento da hiperidrose. Trata-se de uma revisão de literatura, com 
um método de abordagem dedutivo, com uma técnica de pesquisa indireta e com 
análise sistemática, os materiais utilizados foram referências bibliográficas e leituras 
de artigos científicos. A hiperidrose, além de comprometer a saúde física, tem 
grande influência psicológica, podendo gerar constrangimentos aos portadores 
dessa doença. É uma forma incontrolável do suor excessivo, podendo manifestar 
sem nenhum fator descendente, englobando um índice superior  de 1% da 
população. O estudo mostra que cerca de dois terços dos pacientes relataram 
histórico familiar de hiperidrose, indicando que fatores genéticos são relevantes 
como causa da condição.A toxina botulínica é uma  bactéria anaeróbia Clostridium 
botulinum, que é a responsável pela produção das neurotoxinas botulínicas (NTB), 
consideradas como as toxinas mais potentes e de alta toxicidade. A toxina botulínica 
atua bloqueando a liberação do neurotransmissor acetilcolina, que gera um processo 
de desnervação química da glândula e interrompe temporariamente a sudorese 
excessiva. O tratamento é simples e de fácil realização. Diante de diversos 
tratamentos já existentes no mercado, somado a diversos efeitos colaterais e não 
agindo de forma eficiente nos casos mais graves, novas pesquisas apontam a toxina 
botulínica como tratamento eficaz e satisfatório na hiperidrose.Sendo assim, esta 
pesquisa, ao fazer revisão da literatura, pode contribuir com informações mais 
detalhadas, comprovando ainda mais a eficácia e segurança da toxina botulínica no 
tratamento dessa doença. 
 
 
Palavras-chave: Hiperidrose; Toxina butolinica;  Eficácia;  Tratamento;  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALMEIDA, Natasha Belmont Barbosa Alves . The efficacy of botulinum toxin in 
the treatment of hyperhidrosis: 2017. 36. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Biomedicina) Anhanguera Niterói, Niterói, 2017. 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study is to present the efficacy and safety of botulinum toxin in 

the treatment of hyperhidrosis. It is a literature review, with a method of deductive 

approach, with an indirect research technique and with systematic analysis, the 

materials used were bibliographical references and readings of scientific articles. 

Hyperhidrosis, in addition to compromising physical health, has psychological 

influence, and may cause embarrassment to those with this disease. 

It is an uncontrollable form of excessive sweating, and can manifest without 

any downward factor, encompassing an index higher than 1% of the population. This 

study shows that about two-thirds of the patients reported a family history of 

hyperhidrosis, indicating that genetic factors are relevant as a cause of the condition. 

Botulinum toxin is an anaerobic bacterium Clostridium botulinum, that is 

responsible for the production of botulinum neurotoxins (NTB), considered as the 

most potent toxins and high toxicity. 

The botulinum toxin acts by blocking the release of the neurotransmitter 

acetylcholine, which generates a process of chemical denervation of the gland and 

temporarily stops excessive sweating. The treatment is simple and easy to perform. 

In view of several treatments already in the market, coupled with several side 

effects and not acting efficiently in the most severe cases, new research points to 

botulinum toxin as an effective and satisfactory treatment in hyperhidrosis. 

Thus, this research, when reviewing the literature, can contribute with more 

detailed information, further proving the efficacy and safety of botulinum toxin in the 

treatment of this disease. 

 

Keywords: hyperhidrosis; botulinum toxin; efficiency; treatment;  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Hiperidrose é uma doença caracterizada pela produção excessiva de suor, 

esse suor excessivo pode atingir as palmas das mãos, solas dos pés, axilas, rosto e 

outras areas do corpo. Essa condição faz com que o portador esteja sempre suado, 

normalmente causando constrangimento, a Hiperidrose atinge homens e mulheres e 

pode se manifestar em qualquer idade. Dependendo da severidade da doença, o 

paciente pode ter dificuldade em realizar determinadas atividades no trabalho, 

exercícios físicos e até ter problemas para se relacionar socialmente, interferindo em 

sua qualidade de vida. O suor gerado por pessoas diagnosticadas com Hiperidrose, 

é semelhante em condições e em estímulos ao da população geral, no entanto em 

maior proporção. Entretanto, pequenas variações de humor ou na temperatura, 

podem fazer com que o paciente apresente suor, em situações onde outras pessoas 

não o apresentariam, gerando desconforto e ansiedade, agravando ainda mais a 

condição. (GONTIJO et al., 2011).  Este estudo procura trazer da literatura a eficácia 

da aplicação de injeções intradermatológicas da bacteria botulínica Clostridium 

Botulinum, mais conhecida popularmente como "botox".  (MURRAY et al, 2009) 

 A hiperidrose, além de comprometer a saúde física, tem grande influência 

psicológica, podendo gerar constrangimentos aos portadores dessa doença. Diante 

de diversos tratamentos já existentes no mercado, que não agem de forma eficiente 

nos casos mais graves e estão relacionados a diversos efeitos colaterais, estudos 

aqui citados demonstram que a toxina botulínica é uma opção de tratamento com 

alta eficácia para  a hiperidrose, com relativo baixo número de efeitos colaterais. 

(HECKMANN et al., 2001).  A toxina botulínica tipo A tem como desvantagem o seu 

alto custo, o que restringe significativamente a sua utilização. 

 Diante disso, surge o questionamento se a toxina botulínica tem eficácia e 

segurança no tratamento da hiperidrose. (REIS et al., 2011). Apresentar a eficácia e 

segurança da toxina botulínica no tratamento da hiperidrose através de revisão da 

literatura. Para o tratamento farmacológico da hiperidrose. Para o desenvolvimento 

deste trabalho a metodologia será a de pesquisa bibliográfica com base em artigos 

científicos, livros e materiais disponibilizados na internet, utilizando de sites como 

Scielo, Pubmed e Lilacs, pesquisando artigos relacionados com o tema nos últimos 

20 anos. 
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2 TRATAMENTOS E TERAPIAS DISPONÍVEIS  

 

Para o tratamento farmacológico da hiperidrose existem meios tópicos, orais, 

iontoforéticos, cirúrgicos e injeções da toxina botulínica.  

 

2.1 TRATAMENTOS CONSERVADORES  

 

A primeira opção de tratamento deve ser o uso de agentes tópicos, 

normalmente, antitranspirantes à base de cloridrato de alumínio, que funcionam 

bloqueando os ductos excretores das glândulas écrinas. É a opção de menor custo e 

de mais fácil aplicação, no entanto possui alguns efeitos indesejados, como por 

exemplo: manchas na pele, dermatite e a necessidade de uso diário. (FERREIRA  et 

al, 2011). 

Em contrapartida, o cloreto de alumínio pode reduzir 20% da Hiperidrose 

palmar dentro de 48 horas depois da aplicação, mas o efeito diminui dentro de 48 

horas depois do fim do cloreto de alumínio de tratamento.( Chem et al, 1990).  

Os anticolinérgicos como a oxibutinina(dose de 5-15 mg/dia) são outra opção 

de tratamento. Em pesquisas, seu uso no tratamento de hiperidrose encontrada nas 

regiões axilar, facial, palmar e plantar, mostrou bons resultados em todas regiões. 

(FERREIRA et al, 2011). 

 O primeiro experimento randomizado inspecionado com efeito placebo foi 

descrito em 2012, para  estudar o tratamento inicial da hiperidrose palmar e axilar. 

Com melhoria em mais de 70% dos pacientes em relação ao placebo. No entanto, 

anticolinérgicos são pouco utilizados devido aos seus efeitos colaterais, como boca 

seca, palpitações, retenção urinária, visão turva, entre outros. (WOLOSKER et al, 

2014). 

Segundo Gontijo, Gualberto e Madureira (2011), afirmam que o uso de 

anticolinérgicos orais não são recomendados por seus  efeitos colaterais, como 

ressecamento oral e ocular, constipação e dificuldade para urinar.  (MADUREIRA et 

al, 2011). 

A Iontoferese pode bloquear temporariamente (o efeito costuma durar entre 

15 e 30 dias) o ducto do suor no estrato córneo, reduzindo a produção do suor. No 

entanto, esse tratamento não costuma ser recomendado, uma vez que é realizado 
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com choques elétricos que podem ser dolorosos e gerar lesões na pele.  

(FERREIRA et al, 2011).  

O mecanismo de ação da Iontoferese ainda não está muito claro, seu 

princípio é a introdução de partículas ionizadas na pele usando eletricidade, 

acredita-se que esse procedimento estimula a oclusão dos ductos glandulares ou 

prejudique o gradiente eletroquímico da secreção sudoral. (MADUREIRA et al, 

2011). 

A utilização do recurso da iontoforese não foi estudada em grandes ensaios 

clínicos randomizados, mas foi relatado ser de 80% - 100% efetivo em ensaios não 

controlados. No entanto, geralmente é necessária terapia de manutenção a longo 

prazo. A limitação deste tratamento é que causa irritação da pele, secura e 

descamação. Também é demorado, uma vez que pode exigir 30-40 minutos por 

local de tratamento diariamente durante pelo menos 4 dias por semana. (HEIDER  et 

al, 2005). 

 

2.2 TRATAMENTOS CIRÚRGICOS 

 

Nos casos onde nenhuma das opções clínicas apresentou melhorias 

satisfatórias, existe ainda a possibilidade de diversos procedimentos cirúrgicos, 

como por exemplo cirurgias locais ou torácicas (simpatectomia). (MADUREIRA et al, 

2011). 

Os tratamentos cirúrgicos incluem simpatectomia endoscópica torácica, que 

destrói os gânglios simpáticos por excisão,aperto, transecção ou ablação com 

cauterismo ou laser. Vários estudos retrospectivos e ensaios clínicos não 

controlados demonstraram que a simpatectomia torácica endoscópica é eficaz na 

eliminação da hiperidrose axilar, palmar e facial em 68% - 100% dos casos.

Hiperidrose plantar foi reduzido em 58% - 85% dos pacientes. A principal limitação 

deste procedimento é uma alta incidência de compensação leve a grave. (HEIDER  

et al, 2005). 

A excisão de tecido axilar excisão do tecido subcutâneo, excisão de pele e 

tecido subcutâneo em bloco, e excisão de pele e do tecido subcutâneo subjacente. 

Podem limitar a mobilidade articular e causar cicatrizes inestéticas e retração 

cicatricial. 
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Lipoaspiração axilar subdérmica  causa rompimento do suprimento nervoso 

para as glândulas sudoríparas e remoção ou destruição de algumas das glândulas 

sudoríparas. Os efeitos podem não ser satisfatórios, uma vez que algumas das 

glândulas sudoríparas conseguem manter suas funções, já que estão localizadas na 

derme. “Pode causar hematomas, seromas, infecções, assimetrias, retrações da 

pele e alterações da mobilidade articular.”  (FERREIRA et al., 2011). 

A curetagem aspirativa das glândulas sudoríparas é uma técnica cirúrgica 

minimamente invasiva, segura e fácil de executar, que possui altas taxas de sucesso 

e poucos efeitos colaterais. Ainda oferece a possibilidade de redução permanente da 

hiperidrose, que corresponde ao pedido mais frequente por parte pacientes. 

(REZENDE et al., 2015). 

                   

 

  Fonte: Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, volume 23 (2008) 

 

A Simpatectomia torácica (videoassistida) é uma solução definitiva nos casos 

das hiperidroses palmares e axilares. Agem interrompendo os gânglios T2, T3 e T4 

da cadeia simpática dorsal superior, interrompendo definitivamente o suor na 

distribuição do nervo. No entanto, necessita que o paciente seja internado e é 

realizado sob anestesia geral. Entre suas complicações estão a sudorese 

compensatória irreversível (acontece em 20 a 50% dos casos), resultados 

insatisfatórios, complicações anestésicas, síndrome de Claude-Bernard-Horner 

(interrupção do estímulo nervoso em qualquer ponto do trajeto do nervo e pode ser 
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intra ou extratorácica.), pneumo-tórax, hemotórax, assimetria de resultados e 

nevralgia intercostal. 

Outra forma citada por MADUREIRA, (2011) de tratamento para hiperidrose 

palmar de forma não cirúrgica, é o uso de injeção de fenol ou álcool que é guiada 

por tomografia computadorizada. Se mostrou altamente eficaz, porem um grande 

número de pacientes (cerca de 88% dos casos) apresentou hiperidrose 

compensatória em outras regiões do corpo. (MADUREIRA et al, 2011). 

Em contrapartida, Ceola ,Bertoncini, Vieira e Luz (2000), a simpatectomia 

cervicotoracica já e conhecida ha anos como o tratamento mais efetivo para 

hiperidrose. Entretanto, em vista da complexidade do procedimento, sofreu limitação 

da indicação cirúrgica, além da  necessidade de procedimentos em tempos 

diferentes e com recuperação pós-operatória prolongada. (CEOLA et al., 2000). 

A Simpatectomia lombar retroperitoneoscópica é usada no tratamento em 

casos de hiperidrose plantar isolada ou persistente, consegue eliminar 

definitivamente a hiperidrose plantar.. Consiste na retirada de nervos da cadeia 

simpática, que ficam localizados na porção anterolateral das vértebras lombares 

(região do abdome). O tratamento necessita que o paciente seja internado e é 

realizado sob anestesia geral. Possui diversos efeitos colaterais, como por exemplo: 

distensões abdominais, neuralgia, causalgia, hipoestesia nas coxas e virilha, 

limitação do movimento da perna, parestesias na parede abdominal anterolateral, 

alterações no libido, dispareunia, tromboembolismo pulmonar ,hemorragias, entre 

outras. (FERREIRA et al., 2011). 

 

2.3 TRATAMENTO UTILIZANDO A TOXINA BOTULÍNICA 

 

Segundo Tagllolatto, (2012), o uso da toxina botulínica mudou drasticamente 

a maneira na qual a hiperidrose axiliar é tratada, uma vez que sua aplicação é fácil, 

rápida e seus efeitos colaterais são leves, principalmente se comparados a outras 

formas de tratamento. 

A toxina botulínica atua bloqueando a liberação do neurotransmissor 

acetilcolina, que gera um processo de desnervação química da glândula e 

interrompe temporariamente a sudorese excessiva. O tratamento é simples e de fácil 

realização, não sendo necessário a realização sob anestesia geral, sendo possível a 
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aplicação em ambiente clínico sob anestesia tópica e local. Suas maiores 

desvantagens são o carater temporário (efeito de 4 a 12 meses), o desconforto 

gerado por múltiplas aplicações e o elevado custo. (FERREIRA et al., 2011).  

O primeiro relato do uso da toxina botulínica no tratamento da hiperidrose foi 

publicado em 1998 por NAUMAN M. Foi observado que que um dos efeitos 

colaterais do uso da toxina botulínica é a alteração da sudorese, ainda assim, 

segundo Sposito, (2004) a aplicação intradérmica da toxina tem-se mostrado segura 

e eficaz no tratamento da hiperidrose. Ainda segundo Sposito, (2004) a injeção 

intradérmica da toxina botulínica do tipo A é eficaz no tratamento da hiperidrose 

axilar, palmar, plantar, e também outros tipos menos comuns. Sua aplicação deve 

ser feita com distância de aproximadamente 2 cm entre uma aplicação e outra, 

cobrindo toda a região tratada. 

Marciano, Aguiar, Vieira e Magalhães, (2014) reafirmam que a toxina 

botulínica é uma maneira eficaz e segura de tratar a sudorese focal, já que seu uso 

não apresentou grandes efeitos colaterais, e melhorou a qualidade de vida dos 

pacientes de maneira satisfatória.  

 Em estudo Lessa e Fontenelle, (2011) relataram melhoras  em um pesquisa  

com pacientes com Hiperidrose, e tiveram um ressultado na eficácia da toxina 

botulínica no tratamento da hiperidrose, segundo eles  tem sido amplamente 

expresso. Diversos estudos apontados por esses autores, apontam que os pacientes 

submetidos a esses tratamentos apresentam melhorias significativas em suas 

qualidades de vida, depressão e ansiedade social e geral.  

Desde 1996, injeções intracutâneas de toxina botulínica foram utilizadas como 

tratamento minimamente invasivo para esta condição, com numerosos estudos 

documentando segurança, eficácia e níveis extremamente elevados de satisfação do 

paciente.( SPOSITO, 2004). A hiperidrose facial pode ser tratada de forma segura e 

eficaz com toxina botulínica, mas para evitar efeitos nos músculos da face, as 

injeções devem ser de quantidade muito pequena (0,3U) a cada um ou 2cm. Na 

hiperidrose palmar, o resultadoda aplicação de 100U de toxina em cada palma dura 

cerca de seis meses, melhorando incrivelmente a qualidade de vida dos 

pacientes. (ANTÔNIO et al.; 2014). 
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Figura 1 – Pontos equidistantes 1cm a 2cm, na região axilar, ppara injeções 

intradérmicas de toxina botulínica tipo A. 

 

Fonte: FERREIRA GMD (2011, p. 588) 

 

 

Figura 2 – Marcação dos pontos de injeção de toxina botulínica tipo A na 

região palmar bilateral, equidistantes 1 cm a 2 cm. 

 

Fonte: FERREIRA GMD (2011, p. 588) 
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Figura 3 – Resultado do controle da hiperidrose axilar após o oitavo dia das 

injeções de toxina botulínica. 

 

Fonte: FERREIRA GMD (2011, p. 588) 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Resultado de controle da hiperidrose palmar após o oitavo dia das 

injeções de toxina botulínica. 

 

Fonte: FERREIRA GMD (2011, p. 588) 
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Figura 5 – Texte de Minor antes da realização de bloqueio anestésico 

regional e da administração de injeções intradérmicas de toxina botulínica. 

 

Fonte: FERREIRA GMD (2011, p. 588) 

 

 

Figura 6 – Injeções intradérmicas na região palmar após bloqueio anestésico 

regional no punho. 
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Fonte: FERREIRA GMD (2011, p. 588) 

 

              Fonte: FERREIRA GMD (2011, p. 588) 
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3 DADOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 

Segundo Stori (2006) a incidência da hiperidrose é encontrada entre ambos 

os sexos, entretanto o problema é mais esclarecido nas mulheres, pois elas 

procuram mais assistência médica devido a um maior constrangimento sentido com 

esta alteração. 

Em contrapartida Felini et al., (2009)  realizou uma pesquisa município de 

Blumenau, aonde foram entrevistadas pessoas com a mesma idade ou superior a 18 

anos, abordadas eventualmente nos terminais urbanos de Blumenau. 

A pesquisa foi realizada com 500 pessoas, sendo 274 do sexo feminino e 226 

do sexo masculino. Não obteve distinção indicativa entre o número de entrevistados 

do sexo feminino para sexo masculino com relação à hiperidrose. Desta forma, não 

se pode assegurar que a hiperidrose tenha relação ao sexo. Os critérios de 

diagnóstico apresentaram, que entre 45 (9%) apresentaram fatores para hiperidrose 

primária e 455 (91%) não obtiveram os fatores.(DELORENZE et al., 2009). 

 

                  Gráfico 1 – Prevalência comparativa entre os sexos. 

 

 

 

A pesquisa foi divida em tres faixa etárias, nos seguintes grupos : 18 a 30 

anos, 31 a 59 anos e 60 a 83 anos. As faixas etárias entre 31 a 59 anos houve uma 

menor prevalência (7,66%) para hiperidrose, mesmo que permanecendo um 

intervalo de idade e o número de entrevistado. Já a prevalência da faixa etária entre 

https://www.sinonimos.com.br/eventualmente/
https://www.sinonimos.com.br/distincao/
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60 a 83 foi  de 8,92%, e os entre 18 a 30 anos obteve a maior prevalência de 

hiperidrose, com 11,80%. Como mostra o gráfico abaixo.(DELORENZE et al., 2009). 

 

 

Gráfico 2 – Prevalência de hiperidrose entre as faixas etárias. 

 

 

Já o índice entre sexos e características, demonstrou que somente as 

características histórico familiar determina e agrava em situações de estresse onde 

foram mais predominante no sexo feminino.(DELORENZE et al., 2009). 

 

Gráfico 3 – Frequencia das caracteristicas por sexo.
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Na cidade de Botucatu realizou-se uma pesquisa com 1.351 domicílios, 

finalizando com 4.113 moradores, sendo 2.150 (52,3%) do gênero feminino. A idade 

variou  entre 5 a 97 anos. 2,07% se queixavam do suor excessivo,  sendo 51 (60%) 

do gênero feminino, variando entre 5 a 72 anos. Consequentemente o psicossocial 

mais sucessivo devido `a hiperidrose é o constrangimento, e o fator  mais propenso 

foi o nervosismo. Entre  os entrevistados 51 (60%) aceitaram receber visita médica 

para validação da pesquisa.  

Com isso foi concluído que 23 (45%) apresentaram  prevalência para 

Hiperidrose Primária  (0,93%) , 15 (29,4%) hiperidrose secundária  decorrente à 

obesidade, menopausa e doenças da tireóide, 13 (25,5%) não apresentaram 

hiperidrose primária e secundária, suavam normalmente.  As mulheres 

apresentaram 87%  com hiperidrose secundária, maioria com média acima de 50 

anos. 

 No entanto, indivíduos que acreditavam em ter  a hiperidrose  eram homens 

77% e  83 % mulheres. Os  pontos  mais  frequentes do suor, mãos (74%), pes 

(61%), e axilas (30%).  Os sintomas  apareciam em tempo média de 11,6 a 9,6 anos. 

Dos entrevistados, 7 (30%) citaram histórico com hiperidrose  na 

família.(HASIMOTO, 2012) .  

 

 

 

 

 

Figura 7 – Distribuição de frequências dos indivíduos entrevistados segundo 

faixa etária e gênero ( n = 4.113). 
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As regiões mais constante da sudorese excessiva foram em mãos (45,9%) e 

pés (43,5%) seguidas por face e axilas (ambas com 28,2%), de acordo com o gráfico 

abaixo. 
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Figura 8 – Percentual de indivíduos segundo localizações mais frequentes do 

suor ( n = 85). 

 

 

Segundo Araújo et al., (2011), a pesquisa foi submetida com 293 estudantes 

de Medicina. A idade média variou entre 16 a 46 anos, resumindo-se 166 ( 56,7%) 

do gênero feminino e 127 (43,3%) do gênero masculino.  O peso dos entrevistados 

variou-se em 41 a 110 Kg, a altura varia entre 1,5 a 1,95, e o IMC de 16,4 a 41,9. 

Segundo o índice de massa corporal (IMC) os alunos foram considerados abaixo do 

peso (21,5%), com peso apropriado (59%), com sobrepeso (14,3%) e com 

obesidade (5,2%). 

Em uma pesquisa  para avaliar a prevalência da hiperidrose, verificou-se uma 

somatória de 16 estudantes, estando com uma taxa de prevalência 5,5% (16/273) 

com IC 95% (3,2 – 8,7), com sudorese excessiva provavelmente aceitável ou 

insuportável, afetando nas suas funções cotidiana. Destes, nenhum expôs causas 

conhecidas de hiperidrose, e oito (50%) havia histórico na família.( ARAÚJO, et al., 

2011). 

 

 

 

 

 

 

https://www.sinonimos.com.br/aceitavel/
https://www.sinonimos.com.br/insuportavel/
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                      Figura 9 – Relação familiar. 

 

 

 

O estudo de Gontijo, Gualberto e Madureira (2011), apresentou que em torno 

de dois terços dos pacientes relataram histórico familiar com hiperidrose, indicando 

presença de fatores genéticos para patologia. Um estudo epidemiológico de larga 

escala foi feito no Estados Unidos, e apresentou que 2,8% da população sofre de 

hiperidrose, aproximadamente metade dessa parcela alega hiperidrose axilar. 

 Sendo que um terço possuiria hiperidrose grave, junto com os sintomas que 

com regularidade ou permanente prejudicam nas  atividades cotidianas e que são 

classificados  pelos pacientes insuportável ou quase insuportável.(MADUREIRA  et 

al,. 2011). Em contrapartida Reis, Guerra e Ferreira (2011), a hiperidrose primária é 

uma condição mais frequente. Em torno de 30% a 50% dos casos, existe um 

histórico na família dos pacientes.  

Apesar de que, atingindo as axilas (21%) e mãos (6%).  Impactando com 1% 

da população, e comprometendo o seu desempenho profissional como, também 

relações sociais.(FERREIRA, et al., 2011). 

No entanto, Neto e Orosco (2014), relataram que a hiperidrose é uma forma 

incontrolável do suor excessivo, podendo manifestar sem nenhum fator 

descendente. Englobando um índice superior  de 1% da população.(OROSCO  et 

al., 2014). 
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Segundo Sampaio, Almeida, Saliba e Queiroz (2013), a prevalência da 

hiperidrose focal é variável. No Brasil, estudos epidemiológicos 

constataram  prevalência de 9% em Blumenau (SC) 5 e 5,5% entre estudantes de 

medicina em Manaus (AM). Até esse tempo , a localização inframamária é pouco 

citada, com referências prévias em dois trabalhos, que apenas esclarece essa região 

como local atípico de hiperidrose focal.(QUEIROZ, et al,. 2013).  
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4 USO DA TOXINA BOTULÍNICA NO TRATAMENTO DA HIPERIDROSE 

 

Segundo, Queiroz e Pinto (2016), a hiperidrose é uma patologia estimulada 

por condições emocionais, onde as glândulas sudoríparas são normais, mas 

impulsos vindos da área pré-motora do córtex são produzidas pelo hipotálamo e 

regulado por vias nervosas até as fibras simpáticas das glândulas sudoríparas, 

resultando portanto a uma grande liberação de acetilcolina e como surgimento a 

sudorese. A toxina botulínica tipo A destina-se efetuar impedindo a liberação da 

acetilcolina nas fibras nervosas colinérgicas que conduz como consequência a 

inibição da sudorese. O tratamento de hiperidrose primária com a toxina botulínica 

tipo A é um procedimento que mesmo seja temporário traz satisfação aos pacientes, 

pois seus resultados são positivos.(PINTO, et al., 2016).A toxina botulínica impede a 

liberação do neurotransmissor acetilcolina, ou seja, a transmissão sináptica, 

estimulando desnervação química eficaz da glândula e interrupção temporária da 

sudorese excessiva.(FERREIRA, et al., 2011). 

De acordo com Silva (2012), a hiperidrose, é um estímulo que gera um 

impulso nervoso, liberando acetilcolina. Por sua vez, existe uma libertação excessiva 

de acetilcolina, sendo esta libertação capaz de provocar uma atividade excessiva 

das glândulas sudoríparas. A Toxina Botulínica A vai ter um papel fundamental na 

inibição desta ação. Esta toxina vai atuar sobre o terminal do nervo colinérgico 

inibindo a libertação de acetilcolina. Além disso, também é capaz de inibir a 

libertação de neurotransmissores pré e pós-ganglionares do terminal do nervo 

colinérgico do Sistema Nervoso Autónomo  Simpático.(SILVA, et al., 2012).  

Segundo a autora, a hiperidrose pode manifestar como um distúrbio 

insuportável para muitos indivíduos, representando como um limitador de algumas 

atividades diárias. Esta pode ocorrer em vários locais, destacando os três locais de 

maior frequência: palma da mão, axilas e palma do pé. A aplicação de TBX-A, de 

forma a combater este distúrbio, vai atuar como um inibidor da produção de 

acetilcolina, não estimulando as glândulas à produção de suor.É importante realçar, 

que vários estudos apresentam uma desempenho satisfatória da Toxina Botulínica A 

na diminuição da sudorese.(SILVA, et al., 2012).  
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Segundo Heckmann (2001), foi feito um estudo com 145 voluntários que 

produziam diariamente  em torno de 490g de suor em cada axila, os voluntários 

foram submetidos  ao tratamento com injeções  da  toxina botulínica. Depois de duas 

semanas relataram uma redução da quantidade de suor diária para 

67g.(HECKMANN, et al., 2001).  

Em contrapartida Dias et al., (2001) a inclusão da toxina botulínica nas últimas 

décadas tem se mostrado altamente eficaz. A toxina botulínica é promovida por uma 

bactéria anaeróbica  Clostridium botulinum, que conjuntamente se dá origem a seis 

sorotipos (B, C, D, E, F e G). Entretanto o tipo A é o mais popular e compreendido 

no meio desses. A toxina botulínica tipo A vai aglutinar nas terminações nervosas 

das fibras simpáticas  pós-ganglionares que inervam as glândulas sudoríparas. 

Portanto ela vai integrar via endocitose e em seguida ser liberada no citoplasma 

axonal. Ao selecionar a proteína de membrana celular SNAP-25, vital para liberação 

da acetilcolina, com isso a toxina favorece na inibição do neurotransmissor. Com 

isso as  glândulas passam a nao receber ao estímulo para secreção.(PONDÉ  et al., 

2001).  

 

 

4.1 AÇÃO DA TOXINA BOTULÍNICA 

 

Segundo Sposito(2004), a TBA age nas proteínas da membrana pré-

sinápticas, fazendo uma quebra na membrana protéica da vesícula sináptica, na 

SNAP-25 em três tipos diferentes pontos de clivagem próximo do terminal-C. A 

neurotoxina do tipo A permanece associada a uma proteólise dependente. Sendo 

um resíduo protéico, a SNAP-25 se liga a superfície da membrana e é determinada 

ao crescimento do axônio. Outro mecanismo atribuído à TBA é combate à 

hiperidrose e a inibição da contração das células mioepiteliais das glândulas écrinas. 

(SPOSITO et al., 2004). Por outro lado, o mecanismo de ação da toxina botulínica é 

baseado somente  no bloqueio da acetilcolina, dando respostas limitadas para 

compreender todos seus efeitos fisiológicos e colaterais em relação ao Sistema 

Nervoso Autônomo (SNA). 
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O SNA é um sistema motor eferente que inerva as células. Por outro lado o 

sistema nervoso autônomo tem como distribuição e função dos neurotransmissores 

colinérgico. A transmissão colinérgica está presente somente em nível pré-

ganglionar no braço ortossimpático (sensório), enquanto que no braço 

parassimpático (motor) está presente em ambos os níveis pré e pós-

ganglionar.(SPOSITO et al., 2009). 

 

Figura 10 – Liberação normal da acetilcolina. 

 

 

Figura 11 – Bloqueio da acetilcolina após aplicação da toxina botulínica. 
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4.2 A BACTÉRIA CLOSTRIDIUM BOTULINUM 

 

A bactéria anaeróbia Clostridium botulinum é a responsável pela produção 

das neurotoxinas botulínicas (NTB), consideradas como as toxinas mais potentes e 

de alta toxicidade, o que vem sendo bastante aproveitado na área das ciências 

médicas (SPOSITO, 2009). É um bacilo gram positivo e produtor de esporos, 

encontrada no solo, frutas, legumes, verduras, fezes, sedimentos aquáticos e 

também no trato gastrointestinal de aves, bovinos e equinos, onde é excretada pelas 

fezes (CERESER et al.,2008).  

Esses esporos, fortemente resistentes, podem sobreviver a uma temperatura 

de 100ºC, por mais de duas horas e, se consumimos, podem causar o botulismo, 

produzindo a toxina no intestino grosso do hospedeiro. O que determina a toxina 

como um veneno ou uma substância terapêutica é a quantidade que será ministrada 

ao paciente, entretanto que hoje ela vem sendo usada no tratamento de doenças 

oftálmicas, neurológicas e com finalidade cosmética (BACHUR et al.,2009). 

 

4.3 ESTRUTURA DA TOXINA BOTULÍNICA TIPO A 

 

A Toxina Botulínica tipo A é segmentada em uma cadeia pesada e uma leve, 

ligadas por uma ligação de dissulfeto (Figura 2). Possui um peso total de 150 

kilodaltons (KDa) onde a cadeia leve pesa 50 KDa e a cadeia pesada 100 KDa 

(OLIVEIRA, 2007). A cadeia leve é o componente catalítica e proteolítica da toxina. 

Tem um sítio ativo que integra íon zinco e pode hospedar no mínimo 16 

aminoácidos. 

 Essa cadeia é encarregado  por impedir que neurotransmissores encontram-

se liberados, bloqueando as vesículas de fusão pré-sinápticas. Já a cadeia pesada, 

fragmenta-se em duas partes (Hn e Hc) que juntas são responsáveis pela ligação 

aos receptores extracelulares e entrada na célula nervosa, podendo auxiliar na 

cadeia leve a ir para o citoplasma do neurônio. 
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 A Hn é quem controla a ligação, e se tem uma estrutura helicoidal que está 

ligada a atividade de fusão da membrana com os canais iônicos transmembrânicos. 

A Hc é integrada pela beta-proteína e tem duas propriedades, o Hc-N e o Hc-

C. Esta região compartilha diretamente com a ligação aos receptores que estão na 

superfície externa dos neurônios colinérgicos periféricos (SPOSITO,2009).  

 

      Figura 12 – Estrutura da toxina botulínica A. 

 



 

 

 

36 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Perante os estudos apresentados,  conclui-se que a toxina botulínica tipo A  é 

apenas uma forma de tratamento e não uma solução definitiva para o fim da 

sudorese, mas tem se apresentado uma como um tratamento eficaz e satisfatorio 

para os pacientes, já que reduz significativamente os sintomas da hiperidrose, com 

redução de sintomas por um tempo médio de seis meses. 

 A demanda dos pacientes para tratar hiperidrose primária com toxina 

botulínica tipo A está aumentando por ser uma forma que não apresenta riscos e os 

efeitos colaterais, quando existem, são reversíveis. As pessoas podem voltar a sua 

rotina diária assim que terminam as aplicações de injeções intradérmicas e o 

resultado esperado aparece dias após a aplicação. 

Assim, considerando o custo relativamento baixo de tratamento, poucos 

efeitos colaterais e a satisfação dos pacientes, pode-se concluir que o uso da toxina 

botulinica, embora não seja uma cura definitiva da condição, é de grande ajuda no 

tratamento da hiperidrose. 
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