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RESUMO

A hiperidrose primária (HP) consiste em uma condição clínica caracterizada por sudorese excessiva além das necessidades fisiológicas do 
organismo. Apresenta-se geralmente de forma simétrica isolada ou em associação nas regiões palmar, plantar e axilar, locais estes mais 
frequentemente acometidos, e menos na região craniofacial. A etiologia da HP está associada à hiperatividade do sistema nervoso simpático, 
embora este mecanismo não seja completamente definido. Sua relevância decorre do grande impacto psicossocial e interferência na qualidade de 
vida dos portadores. Apesar disso, os estudos referentes ao tema apresentam notável foco no tratamento, sendo poucos aqueles dedicados a 
investigar dados epidemiológicos da prevalência desta patologia, sobretudo no Brasil. Este trabalho objetiva quantificar a prevalência de HP em 
estudantes de medicina no Rio de Janeiro e viabilizar a análise de seu perfil epidemiológico. Trata-se de um estudo observacional transversal cujo 
grupo amostral é composto por estudantes da Escola de Medicina e Cirurgia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e da 
Faculdade de Medicina da Universidade Estácio de Sá (UNESA), do 1° ao 12° períodos regularmente matriculados entre agosto e dezembro de 
2017. Para a coleta dos dados estão sendo aplicados questionários padronizados aos acadêmicos de ambas as universidades que aceitem 
participar voluntariamente do estudo com assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para elaborar este questionário, usou-se 
como base o questionário Hyperhidrosis Disease Severity Scale (HDSS), amplamente validado e empregado por diversos estudos sobre o tema, 
associado ao Protocolo de Avaliação do Paciente com Hiperidrose do Ambulatório do Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital Universitário 
Gaffrée e Guinle (HUGG) e ao questionário de Horn (2015). O estudo foi aprovado pelo CEP do HUGG-UNIRIO com parecer consubstanciado n° 
2.431.144. Até o presente momento, 345 estudantes participaram da pesquisa, dos quais 24,06% (83/345) declaram serem portadores de HP. 
Destes, 67,47% (56/83) são do sexo feminino, 32,53% (27/83) do sexo masculino; 73,49% (61/83) declaram-se brancos, 20,48% (17/83) pardos, 
3,7% (4/83) outros ou preferem não informar, 1,20% (1/83) preto. Em relação à história familiar, 54,22% (45/83) responderam sim, 43,37% 
responderam não e 2,41% (2/83) não informaram; dos 45 que responderam sim 75,56% (34/45) tem parentes de 1º grau portadores de HP e 
24,44% (11/45) parentes de 2º grau.  Quanto à localização, 36,14% (30/83) apresentam a HP nas formas isoladas envolvendo simetricamente uma 
única região seja axilar, palmar, plantar ou craniofacial e 63,86% (53/83) apresentam a HP nas formas associadas ou combinadas. Não houve 
referência de rubor facial e nem de sudorese gustatória se apresentando isoladamente. Do total, 65,06% (54/83) apresentam a forma axilar, 
40,96% (34/83) palmar, 34,94% (29/83) plantar, 22,89% (19/83) craniofacial, 20,48% (17/83) rubor facial e 4,82% (4/83) sudorese gustatória. No 
que se refere à idade de início dos sintomas, 74,70% (62/83) relataram início antes ou até os 18 anos, 6,02% (5/83) após os 18 anos e 19,27% 
(16/83) não informaram. Em relação ao impacto na qualidade de vida, 87,95% (73/83) declararam algum grau nas relações pessoais, interpessoais 
e profissionais. A prevalência de HP neste estudo é mais elevada em relação à encontrada em pesquisas semelhantes na literatura, entretanto 
está sujeita a alterações com o aumento da amostra até o final do estudo. Houve predomínio no sexo feminino, etnia branca, história familiar 
envolvendo parentes de 1º grau, início dos sintomas antes dos 18 anos, acometendo regiões axilar, palmar e plantar.
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