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Introdução. A hiperidrose é uma condição caracterizada pelo aumento da produção de suor desproporcional à 
quantidade necessária para se adaptar a alterações das condições ambientais ou necessidades de termorregulação. 
O suor excessivo pode causar constrangimento, isolamento, incômodo físico, alterações psicológicas, baixa autoes-
tima e outros problemas relacionados ao convívio social. A corrente galvânica também denominada de corrente con-
tínua, define-se como aquela em que o movimento das cargas de mesmo sinal se desloca no mesmo sentido, com 
uma intensidade fixa. Objetivos. Este projeto tem como objetivo identificar os efeitos causados pela utilização da 
corrente galvânica em pacientes com hiperidrose primária, analisando o protocolo que tem como base a redução, ou 
até mesmo, eliminação da sudorese focal nesses pacientes. Método. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP/CCS/UFPE) sob o n° 50163915.2.0000.5208. A presente pesquisa é caracterizada por um 
ensaio clinico, placebo controlado, randomizado, e a amostra foi composta por 5 pacientes do sexo feminino, com 
idade entre 18 e 30 anos, que apresentam hiperidrose primária na região palmar e que não tenham realizado nenhum 
tratamento anteriormente. Os pacientes foram divididos em dois grupos, os pacientes do Grupo 1 receberam uma 
estimulação da corrente TENS com estímulo apenas perceptível da corrente elétrica, enquanto que os do Grupo 2 
receberam o estímulo da corrente Galvânica em uma faixa para tratamento compreendendo de 20 a 35 mA de inten-
sidade durante um tempo de aplicação de 15 minutos. Foi realizado o teste de amido-iodo que quantifica o suor e foi 
aplicado um questionário de qualidade de vida antes e após as dez sessões. Resultados. O Grupo 2 apresentou 
uma diminuição significativa da sudorese palmar melhorando a qualidade de vida desses pacientes. Os pacientes 
do Grupo 1 não apresentaram melhora significativa da sudorese. Conclusão. Com base nos resultados obtidos 
pode-se dizer que corrente galvânica é uma forma de tratamento mais acessível, mais barata e com menos efeitos 
colaterais, se tornando o tratamento adequado para reduzir ou acabar com os sintomas da hiperidrose primária.
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