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A d ê ,  Unidade de Filperfildrose e Rubor facial esta com-
posta por uma equipa muttidiscaphnar de me-

os especialistas em Dermatologia e Cirurgia
Cardlotoricia e tem como objectivo o tratamento duma
patologia que afeta a milhares de pessoas em Portugal

A hiperhidrose consiste num aumento excessivo e
desnecessário da sudorese que afecta dum modo espe-
cial as mãos, axilas e pes.

Cerca de 1 a 1,5 % da populaça° tem um funcionamento
ma propnado do sistema simpático, que envia UM esti-
mulo exagerado ás glindulas sudoríparas e produz urna
sudcrese intensa rias mios axilas e pes mesmo quando
n.10 esta calor.

A forma mais comum e mais incomodativa de hiperhici-
rose e a que afecta as palmas das mãos

Com o passar do tempo acaba por afectar psicologica-
mente quem padece da doença. Os doentes tem dificul-
dades Importantes na relação social e afecttva por causa
do seu problema e passam a usar de forma constante
lenços e guardanapos de papel para poder cumprimen-
tar outras pessoas, escrever, usar o computador e outros
instrumentos do trabalho.

Ainda ha murtas pessoas que não sabem do tratamento
definhes  da hipNhidrose e dos seus bons resultados; ha
ainda familiares e profissionais da saude que minimizam
a important-1a do problema, quando o tratamento e sim-
ples, seguro e clehrutnio

Murtas pessoas sofrem por causa da transpraçao axilar
que pode ser mirto incomodativa, ate o ponto de sujar a
roupa e criar um efeito desagradarei nas pessoas

A transpiraçao do rosto e cabeça e o segunda mani-
festaçao mais comum dos problemas de transpiraçao
excessiva

Esta transpiraçao facial ocorre em ambientes com ar
condicionado bem como em climas quentes e urniclos
Os pacientes relataram que na sua carreira, decisões

importantes, e a vida social pode ser muno afetada por
esta hIpendrose ate o ponto que eles modificam o seu
comportamento ou carteiras devido ao constrangimen-
to.

O n.tior facial e a tendendo a ruboriza-se intensamente
de forma invoiumaria e sem motivo aparente ou per-
ante estimulas pequenos com o tempo aumenta e vem
acompanhado de vergonha e angustia, que provoca um
temor obsessivo de voltar a corar

O rubor fadai »controlarei Isevere facial blush ing:. e urna
condição fisaca causada por excesso de atividade sis-
tema nervoso simpatico E frequentemente presente em
pacientes <DM 'fobia sedai' muitos pacientes relatam
que este problema embaraçoso pode 000ner enquanto
dando urna apresentação em publico, Interrompendo a
linha de pensamento e causando uma desvantagem lu-
certavel em seu desenvolsimento de carreira

TÉCNICAS MINIMAMENTE INVASIVAS PARA O
TRATAMENTO DEFINITIVO DA Hl PE RIDROSE E O
RUBOR FACIAL

A Sirnpaticectornla Toracka Superior Bilateral ou ETS
tEndoscopic Thoracsc Sympathectornyi e uma cirurgia
simpies que resohe defiretNamente o problema da tran-
spiraçao excessiva de mios. axilas e pes

E realizada rio bloco operatono e tem urna duração
aproximada de 15 minutos.

são realizadas duas incisões de 05cm, por bacio da axila
para reakzar a ablação do nervo Simpatico por Vldeotora •
coscopla, tecnic.a minimamente Invasiva

No caso do Rubor Farol e utilizada uma técnica inovado-
ra chamada ETS-C {EndoscopkTticradc Syrripathectomy
bv Clampingi. Nesta tecnlca sio aplicados urns dips de
manco no nervo simpatico em T2 que fazem a cirurgia
reversível se houver aparecimento de hiperhidrose com.
pensatorta

A Unidade de hilperNdrose e Rubor Fadai dirigida pelo
Dr lates Gallego realiza estas cirurgias em Lisboa, Cas•

SURGICAL TEAM
W O R L D W I D E  SURGERIES

00hioer
caís, Setubal e no Algarve em regime de ambulatono
dando ao doente a possibilidade de ter alta no próprio
dia ao frn de 6-8 horas da crurgla e e comparticipada
pela ~ a  das seguradoras_

Os resultados sio Imediatos quer no tratamento da hi
perldrose quer no tratamento do Rubor Facial patoiógi-
co. 'O doente sal do bioco operatório corri as nãos secas'

O Dr. JaVer Galego. Cirurgia° Cardlotoracko (Fellow
Eurpean Board of Theirack and Cardiva scu Lar Sunaery} foi
convidado para formar parte da prestigiosa equipa de
•  rgicies que realizam esta cirurgia a nrrel de excelência
no mundo inteiro, o SurgIcal Team, WorkNride Suger-
es hinsnrrhyperhidrosIsccrn1 Cirurgiões em USA Elrazil
Argentina, Canada, Londres, Rala Espanha. Austrais.
Tatran, e agora em Portugal foram seleccionados para
formar parte deste grupo de especialistas no tratamento
da Hiperhidrose e o Rubor Facial isto faz corri que a ex-
pertencia seja partilhada e as novas tecnicas descritas
selam utilizadas por profissionais com muna expenencla
nesta ama iinfoiehiperhidrose.pti

Neste momento a possibilidade de tratar esta patolo-
gia de forma definitiva com urna pequena cirurgia de
15 minutos e tendo alta no prOpio dia da intervenção,
esta a revolucionar o tratamento da transpiraçáo ex-
cessiva das nãos, »lias e pês e do rubor facial pa-
tológico que a  tantas pessoas afecta em Portugal
I vive* 'PE Rir °ROSEM;

PRE
E POS-OP
IMEDIATO

www.hipefflidrose.pt 1 info@hiperhidrose.pt


