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INTRODUÇÃO: 

A hidradenite supurativa (HS) é uma doença dermatológica inflamatória crônica 

decorrente da hiperqueratose e oclusão a longo prazo do folículo pilossebáceo, que leva a um 

rompimento e extrusão do conteúdo folicular (1,4). A etiologia ainda é incerta, mas sabe-se que 

frequentemente acomete áreas intertriginosas, como as virilhas, axilas, e região perineal (2,9). 

A HS pode ser classificada por meio dos Estágios de Hurley em três grupos de acordo com a 

gravidade da doença. O Estágio I é o mais leve e classificado quando há um abscesso único, 

ou múltiplos, mas sem fístulas ou cicatrizes. O Estágio II trata-se de um quadro moderado com 

a presença de cicatrizes e fístulas, com a recorrência de um abscesso único, ou múltiplos, 

separados. O Estágio III é grave, muitas fístulas interconectadas e abscessos atingindo uma ou 

mais áreas anatômicas inteiras (3-5,10,11). A padronização do tratamento da hidradenite é 

dificultada pela sua etiologia multifatorial, no entanto, diversas opções terapêuticas vêm sendo 

utilizadas ao longo dos anos (6,7,12). 

Além das medidas não medicamentosas como uma correta higienização, cessação do 

tabagismo e perda de peso, pode-se usar antibióticos tópicos e sistêmicos, retinóides, 

laserterapia, tratamento cirúrgico e imunobiológicos como o anti-fator de necrose tumoral (anti-

TNF) (4,8,9,13). 

METODOLOGIA: 

Ética 
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Não haverá nenhuma intervenção para os pacientes que já concluíram seu tratamento 
no ambulatório do HC-UNICAMP e durante todas as etapas da pesquisa a identidade dos 
pacientes será preservada.  
 
População e local da pesquisa 

Foi solicitado uma listagem dos pacientes do ambulatório de hidradenite supurativa ao 
setor de informática do HC-UNICAMP. A pesquisa foi realizada através da revisão dos 
prontuários dos pacientes diagnosticados com hidradenite supurativa desde 2012 até o final de 
2021. A idade, idade de surgimento da lesão, gênero, IMC, tratamentos, entre outros dados 
foram utilizados para analisar e compor o perfil do paciente antes e depois do tratamento 
proposto. 
  
Aquisição de dados e análise estatística 

A pesquisa foi realizada com base no levantamento de prontuários dos casos de 
hidradenite supurativa atendidos no ambulatório de dermatologia do HC-UNICAMP desde o 
início de 2012 até o final de 2021. Os dados foram agrupados em uma tabela e avaliados 
estatisticamente por meio das proporções, porcentagens, médias e medianas.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O estudo foi realizado a partir de 54 prontuários, sendo 21 homens (38,88%) e 33 
mulheres (61,11%). Dentre esses pacientes, pela classificação de Hurley, 8 eram Hurley 1, 
representando 14,81%; 15 eram Hurley 2, representando 27,77% e 31 eram Hurley 3, 
representando 57,4%. 

 As idades dos pacientes tomando como base o ano de 2021 variavam entre 16 e 61 
anos, com uma média de 35,5 anos e uma mediana de 32 anos. Já a idade de surgimento da 
HS apresentava uma variação entre os 8 e 49 anos, tendo a média da idade de surgimento aos 
22,05 anos e uma mediana aos 19 anos. 

Em relação às áreas acometidas pela HS, cabe ressaltar que as mais comuns foram: 
axilas 85,18 %; região virilha/inguinal 74,07%; região interglútea 27,77%; região mamária 
22,22%; região abdominal 12,96%; região dorsal 7,4 e região facial 7,4%. 

Dos 54 pacientes avaliados, foi analisado e questionado o uso de tabaco para 33 
pacientes. Dentre eles, 33,33% eram tabagistas (11 pacientes), já 66,66% referiram nunca ter 
fumado (22 pacientes). 

Em relação ao IMC dos pacientes, foram avaliados 33 IMCS, cuja variação numérica foi 
de 17,38 kg/ m² a 58 kg/ m², com mediana de 30,86 kg/ m². Portanto, dos pacientes cujo IMC 
foi avaliado, 17 apresentaram IMC acima de 30kg/ m². Cabe ressaltar que, para os adultos, uma 
das classificações de obesidade é por meio do IMC acima de 30 kg/ m². Sendo assim, dos 
analisados, 51,51% eram obesos. 

Dentre as outras comorbidades avaliadas, em ordem de acometimento tem-se: 
hipotireoidismo: 22,22%; diabetes mellitus tipo 2: 20,37%; acometimento articular: 
11,05%; hipertensão arterial sistêmica: 14,81%; trissomia do cromossomo 21: 12,96%;  ptiríase: 
5,5%; tríade da oclusão folicular: 5,5%; acometimento intestinal: 5,5%, sendo 3,7% com o 
diagnóstico de doença de crohn. 

Em relação aos tratamentos, foi avaliado o uso de imunobiológicos, antibiótico sistêmico, 
corticoide sistêmico, tratamentos tópicos, retinóides, realização de drenagem, laserterapia e 
abordagem cirúrgica. Abaixo, na tabela 1, é colocado na primeira coluna a classe e o tipo de 
tratamento realizado. Na segunda coluna, há uma porcentagem, em relação aos 54 pacientes 
da pesquisa, que utilizaram o tratamento proposto na coluna 1. Coluna 3,4 e 5 mostram o grau 
de acometimento da hidradenite supurativa. Coluna 6 refere-se à porcentagem de pacientes, 
em relação aos 54 pacientes da pesquisa, que tiveram uma resposta terapêutica benéfica muito 
significativa após o tratamento mostrado na coluna 1. Por fim, a coluna 7 refere-se à 
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porcentagem de pacientes, em relação aos 54 pacientes da pesquisa, que tiveram uma piora 
da resposta terapêutica muito significativa após o tratamento mostrado na coluna 1. 
 

 Tratamento 

% de 
pacientes 
com o 
tratamento 

Hurley 1 Hurley 2 Hurley 3 % dos 
pacientes 
que obteve 
melhora 
significativa 
após 
tratamento 

% dos 
pacientes 
com piora 
significativa 
após 
tratamento 

1) Imunobiológico 
a) Infliximabe 
b) Adalimumabe 
c) Secuquinumabe 
d)Tocilizumabe  

a) 11,1% 
b) 14,8% 
c) 1,85% 
d) 1,85%  

a) 16,6% 
b) 0% 
c) 0% 
d) 0% 

a) 0% 
b) 0% 
c) 0% 
d) 0% 
 
  

a) 83,33% 
b) 100% 
c) 100% 
d) 100% 

a) 28,57% 
b) 87,5% 
c) NA* 
d) NA*  

a) 28,57% 
b) 12,5¨% 
c) NA* 
d) NA*  

2) Antibióticos 
a) Cefalexina 
b) Dapsona 
c) Sulfametoxazol + 
Trimetoprima 
d) Tetraciclina 
e) Clindamicina 

a) 25,92% 
b) 9,26 % 
c) 90,74 % 
d) 3,7% 
e) 12,96 % 

a) 14,29% 
b) 0% 
c) 6,12% 
d) 0% 
e) 14,285% 

a)21,43% 
b)0% 
c)22,45% 
d)100% 
e)14,285% 

a) 64,28% 
b) 100% 
c) 71,43% 
d) 0% 
e) 71,43%  

a) NA* 
b) NA* 
c) NA* 
d) NA* 
e) NA*  

a) NA* 
b) NA* 
c) 10,20% 
d) NA* 
e) NA* 

3)Corticoide 
sistêmico 
a) Prednisona  

a) 31,48% a) 11,77% a) 0% a) 88,23% a) 11,77% a) NA* 

4) Tópicos 
a) Adapaleno 
b) Resorcinol 15% 
c) Peróxido de 
benzoíla 
d) Epiduo 
e) Effaclar 
f) ATA 30%** 
g) ATA 50%** 
h) ATA 70%**  

a) 11,11% 
b) 61,11% 
c) 31,48% 
d) 12,96% 
e) 12,96% 
f) 9,26% 
g) 5,55% 
h) 1,85% 

a) 16,67% 
b) 11,62% 
c) 11,77% 
d) 28,57% 
e) 28,57% 
f) 20% 
g) 0% 
h) 0% 

a) 16,67% 
b) 27,28% 
c) 23,53% 
d) 28,57%  
e) 14,29 % 
f) 40% 
g) 33,33 % 
h) 100% 

a) 66,66% 
b) 60,60% 
c) 64,70% 
d) 42,86% 
e) 57,14% 
f) 40% 
g) 66,67% 
h) 0% 

a) NA* 
b) 21,21% 
c) 5,88% 
d) 14,29% 
e) 14,29% 
f) NA* 
g) NA* 
h) NA* 

a) NA* 
b) NA* 
c) 5,88% 
d) NA* 
e) NA* 
f) NA* 
g) NA* 
h) NA* 

5) Retinóides 
a) Isotretinoína 

a) 44,12% a) 13,33% a) 20,01 % a) 66,66% a) 33,33%  a) NA* 

6a) Laserterapia 
b) Infiltração com 
Triancil 

a) 27,78% 
b) 38,88% 

a) 13,34% 
b) 4,76% 

a) 33,33% 
b) 14,29% 

a) 53,33% 
b) 80,95% 

a) 20% 
b) 38,09% 

a) NA* 
b) NA* 

7a) Drenagem a) 11,11% a) 0% a) 33,33% a) 66,67%  a) 50% a) NA* 

8a) Exérese  a) 46,30 % a) 16% a) 16% a) 68% a) 32% a) NA* 

Tabela 1:*NA: Nada a declarar. Não houve nenhuma mudança muito significativa nesse tratamento. 
** ATA: ácido tricloroacético. 
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CONCLUSÕES: 

Apesar da etiologia da hidradenite supurativa ainda não estar muito bem elucidada, 
destacam-se as comorbidades que estão mais atreladas à HS: obesidade, hipotireoidismo, 
diabetes mellitus tipo 2, acometimento articular, hipertensão arterial sistêmica e a trissomia do 
cromossomo 21. A lesão axilar é a área mais comum acometida pela hidradenite supurativa, 
sendo que a média da idade de surgimento da HS foi de 22,05 anos.  

Em relação ao tratamento, a excisão cirúrgica em conjunto com a infiltração com triancil, 
com a drenagem, com o laserterapia e com os demais tratamentos sistêmicos é a opção de 
tratamento mais importante para todos os graus da hidradenite supurativa. 

Na comparação entre os antibióticos, o sulfametoxazol-trimetropina e a doxiciclina foram 
os mais utilizados, principalmente nos casos de grau moderado-grave. O sulfametoxazol-
trimetropina obteve uma maior porcentagem positiva na resposta terapêutica, apesar de ter tido 
também o maior número de casos com efeitos negativos se comparado com a cefalexina, 
dapsona, tetraciclina e clindamicina. 

Em relação ao uso de tópicos, o uso de resorcinol 15% foi o mais utilizado e cujo 
resultado está entre os melhores se comparado com outros tópicos como adapaleno, epíduo, 
ATA 30%, ATA 50% e ATA 70%. Observou-se que para o controle das lesões de menor grau, 
Hurley 1, os tópicos muitas vezes são os mais utilizados em conjunto, na maioria dos casos, 
com algum antibiótico sistêmico.  

Por fim, no tratamento com imunobiológicos, tem-se um destaque para o adalimumabe 
em que apresentou uma melhor resposta terapêutica em relação ao infliximabe, secuquinumabe 
e tocilizumabe. O estudo com os imunobiológicos foi realizado principalmente para os casos 
mais graves de hidradenite supurativa e mostrou-se uma terapia eficaz que está sendo cada 
vez mais utilizada. 
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