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Abstract 

WOLOSKER, Nelson et al. O uso da oxibutinina no tratamento da 
hiperidrose facial. 
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FUNDAMENTOS: Hiperidrose facial é uma doença que pode levar os pacientes a sérios distúrbios emocionais. 
A simpatectomia torácica vídeo-assistida proporciona excelente resolução da hiperidrose facial, mas está 
associada a algumas complicações, sendo a mais freqüente e mais importante a hiperidrose compensatória. 
Especialmente em pacientes submetidos à ressecção do segundo gânglio torácico, o risco de hiperidrose 
compensatória grave é maior, o que pode causar insatisfação com o procedimento. OBJETIVO: O objetivo 
deste estudo foi avaliar a eficácia e a satisfação dos pacientes com o uso da oxibutinina em doses baixas para 
tratar a hiperidrose facial em uma série grande de pacientes. MÉTODOS: 25 pacientes com hiperidrose facial 
foram tratados com oxibutinina. Os pacientes foram submetidos a duas avaliações: antes e depois do tratamento. 
Estas foram usadas para avaliar a melhoria clínica e a qualidade de vida. RESULTADOS: Observou-se que mais 
de 75% dos pacientes evoluíram com melhora na hiperidrose facial, sendo que 52% deles apresentaram uma 
grande melhora. CONCLUSÃO: O tratamento da hiperidrose facial com oxibutinina é uma boa alternativa à 
simpatectomia, visto que apresenta bons resultados e melhora a qualidade de vida, e os pacientes não correm o 
risco dos efeitos colaterais da simpatectomia 
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Comentarios: en nuestro país (Venezuela) la oxibutinina se conoce 
como Reteven comprimidos de 5 mg y el Reteven LP en 
comprimidos también,  de 5 mg y 10 mg de laboratorios Nolver, 
usado para el tratamiento de la vejiga hiperactiva, en este trabajo la 
dosis fue dada al atardecer entre 2.5 mg y 5 mg por 12 semanas. 

  


