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INTRODUÇÃO
A hidrosadenite é uma doença cutânea crônica e recorren-

te, caracterizada pelo acometimento das regiões que abrigam 
as glândulas apócrinas, com a formação de nódulos inflamató-
rios e abscessos, que evoluem com cicatrização e fistulização.1 
A axila é o local mais frequentemente acometido, seguida pela 
região anogenital.2 Tem uma prevalência estimada de 1%,1 com 
predileção pelo sexo feminino, e uma relação de três mulheres 
para cada homem acometido.2 

O diagnóstico é estabelecido com base em três critérios: lesões 
típicas, como nódulos dolorosos nas lesões iniciais até abscessos, 
fístulas e ulcerações nos casos tardios; localização típica, como 
axila, virilha, regiões perineal, urogenital, perianal, glúteos, infra-
mamária e intermamária e, por fim, cronicidade e recorrência.3

Acredita-se que a fisiopatologia esteja relacionada a um de-
feito no epitélio folicular, com consequente obstrução, acúmulo 
de secreção, proliferação bacteriana e inflamação. Ocorre rotura 
local e acometimento do tecido adjacente, com liberação de 
fatores quimiotáticos.2 Outros autores defendem um mecanis-
mo de auto-agressão, baseados no comportamento recorrente e 
progressivo e na resposta parcial a corticosteroides, imunossu-
pressores e imunobiológicos.1 

Apesar de se tratar de entidade há muito tempo conhecida, 
a dificuldade terapêutica ainda é uma realidade. Apresentamos 
uma paciente com hidrosadenite exuberante de grandes lábios, 
na qual se optou por exérese com fechamento por primeira in-
tenção, com resultado estético e funcional satisfatório. 

RELATO DE CASO
Paciente de 49 anos, sexo feminino, solteira, natural do Pa-

raná, procedente de São Paulo há 48 anos, faxineira, tabagista 
há 30 anos. Há três anos, iniciou quadro de nódulos dolorosos 
nos grandes lábios, que evoluíram com supuração recorrente e 
resposta pobre à antibioticoterapia e múltiplas drenagens. Ao 

exame, apresentava grande aumento do volume da região dos 
grandes lábios, maior à esquerda, com nódulos palpáveis, al-
guns coalescentes, com áreas de fibrose e orifícios de fistulização 
(Figura 1A). 

A paciente foi submetida a abordagem cirúrgica local em 
dois tempos: primeiro à esquerda e depois à direita. Em ambas 
as etapas, foi realizada anestesia local com lidocaína a 2% di-
luída em soro fisiológico a 0,9% na proporção 1:4, seguida de 
exérese ampla, com retirada do subcutâneo envolvido (Figura 
1B) e posterior fechamento primário com pontos simples usan-
do mononylon 4.0 (Figura 1C). Um curso de cefalexina, 500 
miligramas a cada seis horas por sete dias, foi prescrito nos pós-
operatórios. A paciente evoluiu com boa qualidade de cicatriza-
ção, sem recidivas até o momento (18 meses) (Figura 1D). 

DISCUSSÃO
A hidrosadenite é causa de grande transtorno psicológico e 

social com prejuízo na qualidade de vida.1 O arsenal terapêu-
tico é diverso e, ao mesmo tempo, limitado. Foi realizada uma 
busca sistematizada com os termos “hidradenitis OR hidrade-
nitis suppurativa AND treatment OR therapy OR therapeu-
tics” e “hidradenitis OR hidradenitis suppurativa AND vulva 
OR genitalia, female” nas bases de dados Cochrane Library, 
Embase, PubMed e Lilacs. Nesta última, os termos também 
foram pesquisados em português. Das publicações encontradas 
com texto disponível em inglês ou português, foram seleciona-
dos artigos de revisão publicados nos últimos três anos e ensaios 
clínicos, na primeira pesquisa, e trabalhos com ênfase na tera-
pêutica da hidrosadenite da vulva, na segunda (Tabela 1). 

O tratamento da hidrosadenite pode variar desde o uso de 
antibióticos e outras medicações para alívio de sintomas até a 
cirurgia radical, indicada nos casos extensos.1,2 O abandono do 
tabagismo deve ser sempre orientado, devido à possível relação 
causal entre a nicotina e a hidrosadenite.3,4 
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Figura 1. A. Pré-operatório: nota-se aumento do volume 
de grandes lábios bilateralmente, maior à esquerda, com 
nodulações, áreas de fibrose e orifícios de fistulização; 
B. peri-operatório; C. pós-operatório imediato; D. pós-
operatório tardio: nota-se excelente resultado estético.

D

Nos casos iniciais, com predomínio de abscessos, sem fibrose 
ou fistulização, os antibióticos podem ser úteis tanto por via 
tópica quanto sistêmica. A eficácia da clindamicina a 1% tópi-
ca nos casos leves e moderados é conhecida5 e tem resultados 
semelhantes à tetraciclina sistêmica, na dose de um grama por 
dia.6 Antibióticos sistêmicos podem ser utilizados em cursos 
curtos ou longos, tais como doxiciclina, eritromicina, cefalos-
porinas e amoxicilina com clavulanato. Esta última associação 
parece ser a mais eficaz nos surtos agudos.3 Boa resposta foi 
relatada com a associação de clindamicina e rifampicina7,8 e a 
dapsona isolada.9 

A isotretinoína tem papel limitado no tratamento da hi-
drosadenite, com resultados conflitantes, algumas respos-
tas satisfatórias,10 e maior benefício nos casos de menor 
gravidade.11,12  

A terapia antiandrogênica com acetato de ciproterona ou nor-
gestrel associados ao etinilestradiol mostrou-se igualmente efi-
cazes.13 Um pequeno ensaio não controlado usando finasterida, 
a 5 mg por dia, mostrou benefício em seis de sete pacientes14 e 
outro estudo sugeriu sua superioridade em relação aos antibió-
ticos sistêmicos.3 

Em relação aos imunossupressores, os corticoesteroides tó-
picos e intralesionais podem ser úteis no controle da dor e da 
inflamação. A ciclosporina mostrou benefício em alguns casos, 
mas faltam estudos de maior consistência.3

Os imunobiológicos apresentam resultados variáveis. Dois 
artigos de revisão encontraram apenas relatos ou série de ca-
sos, análises retrospectivas, estudos prospectivos observacio-
nais e ensaios abertos não controlados.15,16 O infliximab é o 
imunobiológico mais estudado na hidrosadenite, com boa 
resposta em curto prazo, mas com pequeno número de pa-
cientes com melhora sustentada.15,16 Recentemente, um en-
saio clínico duplo-cego, randomizado e controlado mostrou 
benefício na dor, na gravidade e na qualidade de vida, além de 
redução dos marcadores de inflamação.17 O etanercept parece 
também reduzir a atividade da doença de maneira não sus-
tentada em determinados pacientes.15,16,18-20 Porém, um ensaio 
clínico randomizado, controlado e duplo-cego não mostrou 
diferença estatística entre os grupos.21 As revisões sugerem um 
possível benefício do adalimumab se usado de maneira con-
tínua, porém, com recaída após a suspensão.15,16 Um ensaio 
aberto recente com 10 pacientes tratados por 12 semanas não 
mostrou resposta significativa.22

O neodymium: yttrium-aluminium-garnet (Nd: YAG) laser 
mostrou-se eficaz em um estudo controlado com 22 pacientes, 
quando usado em conjunto com o peróxido de benzoíla 10% e a 
clindamicina 1%, em comparação à terapia tópica isolada.23,24 

Uma revisão sobre o uso da terapia fotodinâmica com ácido 
5-aminolevulínico na hidrosadenite mostrou um possível be-
nefício nos quadros iniciais. Entretanto, os artigos eram hete-
rogêneos quanto à fonte de luz utilizada, tempo de oclusão e 
número de sessões.25



Diagn Tratamento. 2011;16(1):9-13.

Lívia de Vasconcelos Nasser Caetano | Victor Pavan Pasin | Mauro Yoshiaki Enokihara | Benjamin Golcman 11

A radioterapia foi utilizada no passado com resultados va-
riáveis.3 Um relato de caso recente mostrou sucesso em uma 
paciente com recidivas após várias abordagens cirúrgicas.26

Quadros clínicos crônicos e recorrentes, com ulcerações e 
trajetos fistulosos, merecem abordagem mais agressiva.1 Ainda 
hoje a cirurgia é a modalidade terapêutica com maior evidên-
cia de resposta. A extensão e a profundidade da área a ser 
ressecada e o manejo da úlcera resultante são controversos e 
parecem ter impacto na recidiva.27,28 A abordagem incisional 
com drenagem de secreção para alívio rápido dos sintomas e a 
remoção dos nódulos e trajetos fistulosos podem ser realizados 
antes da cirurgia definitiva, com altos índices de recorrência. 
Ressecção ampla com margem e profundidade adequadas é 
considerada o melhor método por diversos autores, porém, 
também não impede a recidiva da doença no local ou em ou-
tra região.2 

A cicatrização por segunda intenção é a preferida da maio-
ria dos autores, com menor índice de recorrência, apesar de 
recuperação mais prolongada.2 Um estudo comparando o fe-

chamento por segunda intenção com o uso de enxertos de 
pele parcial mostrou que o segundo reduz o tempo de cica-
trização, mas sem significar maior satisfação dos pacientes. 
A necessidade de imobilização da área receptora e a dor na 
região doadora tornam o pós-operatório menos confortável.29 
Entretanto, muitos autores descreveram bons resultados com 
enxertos,2 inclusive em casos de localização vulvar30,31 Outra 
alternativa de fechamento são os retalhos livres, pediculados 
e fasciocutâneos.32

Em casos de envolvimento limitado, a exérese local com fe-
chamento primário pode ser adequada, com menor morbidade 
e maior risco de recidiva.2 Nesses casos, curativos com gentami-
cina parecem diminuir o número de complicações na primeira 
semana após a cirurgia.33

Casos de hidrosadenite de localização vulvar muitas vezes 
são subdiagnosticados e tornam-se extensos e crônicos.34 Po-
dem evoluir com linfedema, pólipos fibrosos e carcinomas 
espinocelulares.35-38 A cirurgia precoce está indicada na pro-
filaxia destas complicações. Menção especial deve ser feita às 

Base de dados Estratégia de busca Total Estudos relacionados
Cochrane Library 
25/11/2010*

(hidradenitis OR hidradenitis suppurativa) 
AND (treatment OR therapy OR therapeutics)

11 9 ensaios clínicos 

Nenhuma revisão
(hidradenitis OR hidradenitis suppurativa) and 
(vulva OR genitalia, female)

7 7 ensaios clínicos 

PubMed 
20/11/2010*

(hidradenitis OR hidradenitis suppurativa) 
AND (treatment OR therapy OR therapeutics)

632 18 ensaios clínicos (1 em alemão: excluído)

6 ensaios controlados e randomizados 

8 revisões nos últimos 3 anos (1 em norueguês: excluído)
(hidradenitis OR hidradenitis suppurativa) and 
(vulva OR genitalia, female)

20 1 estudo retrospectivo

11 relatos de casos

13 artigos

1 carta
Embase 
2/12/2010*

(hidradenitis or hidradenitis suppurativa) AND 
(treatment OR therapy OR therapeutics)

663 31 ensaios clínicos (1 em francês e 1 em espanhol: excluídos)

6 ensaios controlados e randomizados 

15 revisões nos últimos 3 anos (1 em holandês, 1 em 
espanhol, 1 em turco, 1 em alemão: excluídos)

(hidradenitis OR hidradenitis suppurativa) and 
(vulva OR genitalia, female)

70 3 estudos retrospectivos

2 revisões

8 relatos de caso

2 cartas
Lilacs 
25/11/2010*

(hidradenitis OR hidradenitis suppurativa) 
AND (treatment OR therapy OR therapeutics)

13 1 ensaio clínico (espanhol : excluído)

Nenhuma revisão nos últimos 3 anos 
(hidrosadenite OR hidradenite supurativa) 
AND (tratamento OR terapia)

15 Nenhum ensaio clínco

Nenhuma revisão nos últimos 3 anos
(hidradenitis OR hidradenitis suppurativa) and 
(vulva OR genitalia, female)

7 3 estudos retrospectivos

1 revisão

2 relatos de caso
(hidrosadenite OR hidradenite supurativa) 
AND (vulva OR genitalia, feminina)

13 3 estudos retrospectivos

2 revisões

1 relato de caso 

Tabela 1. Resultados da busca sistematizada nas bases de dados médicas com os descritores em saúde

* As datas referem-se ao dia em que foi realizada a busca nas bases de dados.
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neoplasias: um trabalho39 mostrou que, exceto por um caso de 
localização escapular, todos os casos de carcinoma espinocelu-
lar associados à hidrosadenite até então descritos localizavam-se 
nas regiões perineal, perianal e glútea, e sugeriu uma correlação 
com infecção pelo papilomavírus humano (HPV). 

No caso acima relatado, a exérese ampla foi indicada devi-
do à resposta insatisfatória ao tratamento clínico e drenagens, 
com o objetivo de diminuir a recidiva local. O fechamento 
por primeira intenção permitiu excelente resultado estéti-
co, sem comprometer o objetivo primário da cirurgia. É um 
exemplo de que cada caso deve ser avaliado individualmente, 
principalmente nas doenças de difícil manejo, em busca da 
satisfação do paciente.

CONCLUSÃO 
Apesar dos diversos estudos, a hidrosadenite continua sen-

do motivo de grande sofrimento por parte de seus portadores. 
Não existem tratamentos padronizados e com resposta clínica 
previsível. A cirurgia atualmente é a principal arma no combate 
à doença avançada, com grande variedade de técnicas descritas. 
Cabe ao médico conseguir individualizar cada paciente na bus-
ca do melhor tratamento, baseando-se nas evidências existentes 
até hoje na literatura.
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RESUMO
Contexto: A hidrosadenite é uma doença cutânea crônica e recorrente, com prevalência estimada de 1% e mais 
comum no sexo feminino. Apesar de se tratar de entidade há muito tempo conhecida, a dificuldade terapêutica ainda 
é uma realidade. Relato de caso: Apresenta-se um caso de hidrosadenite em paciente de 49 anos envolvendo os 
grandes lábios bilateralmente, a qual foi submetida à exérese ampla com fechamento por primeira intenção, obtendo-
se excelente resultado terapêutico e estético. 
Discussão: A hidrosadenite é causa de grande transtorno psicológico e social, com prejuízo na qualidade de vida. As 
possibilidades terapêuticas variam desde antibióticos tópicos e sistêmicos, medicamentos com ação antiandrogênica, 
retinoides sistêmicos, imunossupressores e, mais recentemente, os antagonistas do fator de necrose tumoral, o uso 
de tecnologias como o laser e a terapia fotodinâmica até drenagens intermitentes, exéreses parciais e cirurgia radical. 
A abordagem cirúrgica ampla com margens, associada à cicatrização por segunda intenção, é a preferida de vários 
autores, porém, o fechamento primário pode estar indicado em casos selecionados. 
Conclusões: Apesar dos diversos estudos, ainda não existem tratamentos padronizados e com resposta clínica previsível. 
Cabe ao médico conseguir individualizar cada paciente na busca do melhor tratamento, baseando-se nas evidências 
existentes até hoje na literatura.


