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posso aplicar antitranspirante logo após a depilação?
quais produtos podem me ajudar a combater o suor forte com cheiro ruim?
estou preocupada. Ouvi dizer que antitranspirante causa câncer de mama.
posso tomar remédios para diminuir a transpiração?
o que é iontoforese?
é verdade que posso usar toxina botulínica para tratar o excesso de suor?
como é feita a aplicação da toxina botulínica?
quanto tempo dura o efeito?
quantas vezes posso repetir a aplicação?
existem várias marcas de toxina botulínica. Qual devo usar?
quais cuidados devo tomar após o tratamento com a toxina?
existe cirurgia para parar de suar?
como é feita a simpatectomia?
o que é simpatectomia?
esse tratamento é definitivo?
como é o pós-operatório dessa cirurgia?
essa cirurgia causa efeitos adversos?
o que é hiperidrose compensatória?
o que é hiperidrose gustativa?
o que é a síndrome de Horner?
existe outro tipo de tratamento cirúrgico para a hiperidrose?
qual a eficácia desse método?
como é feito esse tratamento da curetagem?
a transpiração pode voltar após a cirurgia?
existe uma cirurgia que retira pele das axilas?
existem efeitos adversos na curetagem das glândulas de suor?
quem é o especialista médico indicado para fazer a simpatectomia?
mas o suor não é necessário?

por que eu suo demais?
suor forte com muito cheiro é doença?

por que suamos? 
por que suamos tanto nos pés, nas mãos e nas axilas?

a função dessas glândulas não é a mesma?
é um problema comum?

eu pareço ter duas pizzas embaixo dos braços.
é verdade que ficar nervoso faz suar mais?

eu escolho minhas roupas em função do meu suor.
por que meu filho de 15 anos está suando tanto e tão forte?

por que minha filha de 8 anos já tem um suor tão ruim? 
é verdade que comer cebola dá cecê?

ouvi dizer que certos remédios aumentam a 
transpiração ou o cheiro ruim do suor. 

existem outras causas para o excesso de 
transpiração ou o cheiro ruim do suor?

tenho vergonha de tirar o sapato na frente 
dos outros por causa do meu chulé.

nas axilas transpiro normalmente, mas nas mãos está demais!
quem devo procurar para tratar meu excesso de suor?
qual a diferença entre desodorante e antitranspirante?

será que um antitranspirante comum pode diminuir o meu suor?
o antitranspirante também melhora o suor forte, o cecê?

quais os ingredientes mais eficazes nos antitranspirantes?
o antitranspirante para as axilas pode ser usado para as mãos e os pés?
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