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RESUMO
A alopecia androgenética (AAG) é uma das causas mais comum de queda capilar no sexo feminino, caracterizada por
alteração no ciclo do cabelo levando à miniaturização folicular progressiva, convertendo fios terminais em velo, mais
finos,  curtos  e  menos  pigmentados,  todo  esse  processo  leva  a  falhas  no  couro  cabeludo  que  afeta  muito
emocionalmente  as mulheres.  Dessa forma,  o  trabalho  tem por objetivo  desenvolver  e  mostrar  a  eficiência  de um
tratamento  para  alopecia  androgenética  feminina  usando  microagulhamento  e  aplicação  tópica  de  ativo  no  couro
cabeludo. Para tal, serão selecionadas 04 pacientes que apresentem AAG, as mesmas serão submetidas a seis sessões
de microagulhamento com dermaroller, seguidas da aplicação local de minoxidil. Haverá fotodocumentação no início e
ao final  do tratamento para,  posteriormente,  realizar  a  comparação e a análise da evolução do tratamento.  Assim,
esperamos  um aumento  na  espessura  do  pelo  e  do  volume  capilar,  melhorando  a  estética  do  couro  cabeludo  e
consequentemente, melhora na autoestima da paciente.

PALAVRAS-CHAVE: Drug delivery; Mulheres; Queda de cabelos.

1. INTRODUÇÃO

Nos primórdios o cabelo era muito importante para proteção e aquecimento do corpo humano,
hoje  em  dia  está  mais  ligado  à  estética  e  personalidade,  afinal  muitas  pessoas  utilizam  das
madeixas  para  manifestações  culturais,  como  novos  penteados,  cortes  e  colorações  ou  para
demarcar uma mudança no estilo de vida. Apesar de, o cabelo não ter uma função vital  ao ser
humano, a perda dele afeta o psicológico, principalmente em mulheres, devido ao seu significado de
poder, força, sensualidade, atração física e, por influenciar na autoimagem e autoestima (DAWBER,
1996,  BORGES;  SCORZA,  2016).  Dessa  forma,  qualquer  alteração  que  as  mulheres  venham
apresentar em seus cabelos poderá afetá-las emocionalmente, principalmente em casos de queda
capilar.

Existem diversos tipos de queda de cabelo, dentre elas, destaca-se a alopecia androgenética,
uma disfunção progressiva que é acometida por hormônios e por fatores genéticos. De acordo com
o último censo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a queixa de alopecia está entre as dez
mais  frequentes  nos  consultórios  dermatológicos,  sendo  responsável  por  80%  dos  casos  em
pacientes  de  15  a  39  anos,  sendo  a  causa  mais  comum  de  alopecia  em  ambos  os  sexos
(MULINARI-BRENNER; SEIDEL; HEPP, 2011).  E, além de ser um problema estético pode gerar
também problemas psíquicos, tais como ansiedade, carência, e sentimentos de diminuição, afetando
a vida social e os relacionamentos (KEDE; SABATOVICH, 2009). “Estudos mostram que as pessoas
percebem as mulheres com poucos cabelos, como mais velhas do que elas são e menos atrativas
tanto física e socialmente” (KEDE; SABATOVICH, 2009, p. 181).

 Alguns indivíduos com alopecia afirmam que preferem não ter um braço ou uma perna do
que menos cabelo na cabeça. Grande parte tem uma imagem corporal perturbada e a maioria está
deprimida. Necessitam de tratamento de grande cuidado, e os mais gravemente afetados, que são
riscos potenciais de suicídio, devem ser encaminhados a um psiquiatra (DAWBER, 1996).
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A característica clínica da alopecia androgenética é a passagem de pelo terminal para pelo
velo, isso ocorre devido à miniaturização do folículo, que causa o afinamento e a despigmentação do
pelo. Podendo atrofiar-se completamente. Essa transformação ocorre devido à ação dos andrógenos
circulantes  sobre  os  folículos  pilosos  e  a  predisposição  genética  como o  nome  já  diz  “Andro”,
“Genética”. Na mulher a rarefação inicia na região frontoparietal e progride na forma difusa podendo
manter a densidade normal na região occipital. Sendo perceptível após 30% da perda dos cabelos.
Surge em qualquer idade depois da puberdade, porém, fica mais evidente depois dos 30 anos ou na
perimenopausa e climatério, por perda dos hormônios sexuais femininos (DAWBER, 1996; KEDE;
SABATOVICH, 2009; COSTA, 2012).

Os fatores que levam a AAG fazem com que essa disfunção não possa ser evitada, mas com
tratamentos  adequados  e  crônicos  é  possível  estabilizar  ou  regredir  sua  evolução.  E  como
consequência do tratamento, aumentar a autoestima refletindo em sua vida social, e uma melhor
aceitação pessoal. Pois, quando não se busca o tratamento pode levar a perda de cabelo excessiva
pela condição da alopecia ser progressiva (KEDE; SABATOVICH, 2009).

Entretanto, os tratamentos já disponíveis são eficazes, porém demorados, dessa forma, é de
suma importância buscar e testar novos tratamentos para diminuir a evolução da AAG, melhorando
assim  a  estética  capilar  e  a  autoestima  da  mulher.  O  microagulhamento  no  couro  cabeludo
associado à aplicação tópica de ativo, técnica conhecida como drug delivery, se mostra promissor no
tratamento da AAG feminina, sendo explorado neste trabalho.

O microagulhamento consiste na ruptura mecânica temporária da pele, e está sendo cada vez
mais utilizada pelos bons resultados, por isso, tem despertado a exploração dessa nova técnica para
comprovar  cientificamente  sua  eficácia  em  diversos  tratamentos,  inclusive  o  de  alopecia
androgenética. Essa técnica pode ser realizada com o equipamento de dermaroller que consiste de
um rolo de polietileno encravado por agulhas de aço estéreis e inoxidáveis que penetram na pele
promovendo sulcos para facilitar a penetração de ativos (LIMA; LIMA; TAKANO, 2013; BORGES;
SCORZA, 2016). 

Segundo Borges e Scorza (2016, p. 202):

As  agulhas  geram  microcanais  através  da  pele,  criando  um  “caminho”  para  os
cosméticos/medicamentos  penetrarem  mais  facilmente,  o  que  aumenta  a  permeabilidade
cutânea  e,  consequentemente,  a  ação  terapêutica  dos  produtos  utilizados  [...].  O  uso  de
cosméticos  e/ou  medicamentos  antes,  durante  ou  após  a  aplicação  do  roller,  tem  sua
permeação potencializada  em até  oitenta  vezes,  pois  o  produto  tópico  consegue alcançar
regiões mais profundas da pele.

O  microagulhamento  além  de  ajudar  na  absorção  de  ativos,  também  possui  um  efeito
inflamatório.  Este efeito ocorre devido à lesão na pele que estimula os macrófagos a liberarem
fatores de crescimento, além de atrair outros fagócitos que estimulam a neoformação de vasos e de
tecido conjuntivo, ordenando prostaglandinas a sustentarem o processo inflamatório, além de dilatar
os vasos,  assim ajuda na vascularização da pele, melhorando a oxigenação e nutrição tecidual
(BORGES;  SCORZA,  2016).  Segundo  Contin  (2016),  o  microagulhamento  libera  fatores  de
crescimento  derivados  de  plaquetas,  fatores  de  crescimento  epidérmicos,  podendo  ativar
regeneração através de feridas, ativar células-tronco no bulbo e levar a superexpressão de genes
relacionados ao crescimento de cabelos. 

Após  o  microagulhamento,  diversos  ativos  podem  ser  aplicados  no  local.  Para  alopecia
androgenética feminina são indicadas ativos que tem estimulo sobre o couro cabeludo e que induz
ao aumento da vascularização local e ao aumento da divisão celular folicular, dos quais se destaca o
minoxidil, um derivado da piperidina pirimidina, é o ativo mais utilizado para tratamento de calvície.
Um potente vasodilatador que possui atividade tricogênica. Atua abrindo canais de potássio, com
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efeito  mitógeno  e  morfológico  nas  células  do  folículo  (BORELLI,  2007).  “A  aplicação  tópica  de
solução  a  2  ou  5%  pode  auxiliar  a  reduzir  a  velocidade  da  perda  dos  cabelos  ou  restaurar
parcialmente os fios perdidos” (WOLFF, 2015, p.766).

Diante da necessidade de novas técnicas de tratamento para alopecia androgenética e ao
grande número de pacientes acometidos, além do grande impacto na qualidade de vida dessas
pessoas, o presente estudo tem como objetivo mostrar a eficiência de um tratamento para alopecia
androgenética feminina usando microagulhamento e aplicação tópica de ativo no couro cabeludo.

2. METODOLOGIA

A pesquisa aplicada será de caráter experimental e qualitativo, através da realização de uma
técnica de tratamento para AAG feminina. O Projeto de Pesquisa será encaminhado ao Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário de Maringá (UniCesumar). Após aprovação, serão
selecionadas 4 mulheres que apresentem AAG feminina, o grau de acometimento da queda capilar
será caracterizado segundo a escala de “Ludwig”.  O protocolo será desenvolvido na clínica escola
de estética do Centro Universitário Cesumar (UNICESUMAR).

Depois de feito todos os esclarecimentos, as pacientes assinarão um termo de consentimento
livre e esclarecido (T.C.L.E.) onde aceitarão participar do estudo, mostrando que estão cientes e de
acordo com todos os procedimentos aplicados, tendo plena consciência de todos os cuidados que
deverão ser  tomados durante o tratamento,  inclusive,  que estão cientes  dos danos que podem
ocorrer caso não sigam as recomendações expostas pela terapeuta e da possível exposição das
fotos/imagens obtidas durante as avaliações desde que não seja revelada a identidade do paciente.
Somente serão avaliadas as participantes que aceitarem e se encaixarem no perfil da pesquisa. 

No  primeiro  momento  as  pacientes  serão  atendidas  individualmente,  e  será  realizada  a
anamnese.  As  pacientes  serão  fotografadas  no  início  e  término  do  tratamento  para  a
fotodocumentação,  permitindo comparações pré e pós-tratamento. E o couro cabeludo e os fios
serão analisados através de um dermatoscópio. As pacientes serão submetidas a 6 sessões, sendo
uma sessão por semana que serão realizadas das seguintes formas:

Nas  sessões  começaremos  com  a  lavagem  dos  fios  com  Terapia  Capilar  shampoo
fortalecedor, e condicionado com o condicionador Terapia Capilar condicionador da marca Extratos
da  Terra®,  após isso,  iremos  secar  completamente  os  fios.  Seguiremos com aplicação de alta
frequência com o eletrodo de pente por cinco minutos para assepsia do couro cabeludo. 

Em seguida será feito a higienização no local da aplicação do  dermaroller utilizando álcool
70%. Haverá a preparação da bancada de apoio onde será coberto por um campo estéril, e é neste
local que ficará todo o material utilizado pelo terapeuta durante o procedimento. Será aplicado um
anestésico tópico (Dermomax®) no local a ser tratado, onde deverá ser aguardado 15 minutos para
que o produto faça efeito. 

O  dermaroller começará a  ser  aplicado no topo da cabeça de forma lenta ou moderada
conforme a sensibilidade do paciente, utilizando uma força de aplicação suficiente para observar a
total penetração da agulha na pele (direções: transversal, longitudinal e nas  diagonais/5x em cada
local) até ser notada uma forte hiperemia da região tratada. Após a aplicação do dermaroller, limpar
todo local utilizando soro fisiológico e gaze. Em seguida será aplicado o minodixil, realizando uma
leve dedilhada no couro cabeludo até sentir e observar que todo o produto permeou na pele do
paciente. 

Em todas as sessões serão utilizados um novo  dermaroller para cada paciente, para não
haver contaminação cruzada e contaminação direta, sendo o mesmo descartado ao final da sessão.
No final de cada sessão serão passadas algumas orientações pós-tratamento. Os resultados finais
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serão analisados a partir dos registros fotográficos os quais serão utilizados para elaboração do
artigo final.

3. RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se  que  o  procedimento  atinja  seus  objetivos  diminuindo  a  evolução  da  queda,
aumentando o diâmetro do fio e o volume capilar, e consequentemente aumentando a autoestima e
a melhora na qualidade de vida da paciente.

REFERÊNCIAS

BORELLI, Shirlei. Cosmiatria em dermatologia: usos e aplicações. São Paulo: Roca, 2007.

BORGES, Fábio dos Santos; SCORZA, Flávia Acedo. Terapêutica em estética: conceitos e 
técnicas. São Paulo: Phorte, 2016.

CONTIN, Leticia Arsie; ALVES, R. Castro. Alopecia androgenética masculina tratada com 
microagulhamento isolado e associado a minoxidil injetável pela técnica de microinfusão de 
medicamentos pela pele. Surgical & Cosmetic Dermatology, v. 8, n. 2, p. 158-161, 2016.

COSTA, Adilson. Tratado internacional de cosmecêuticos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2012.

DAWBER, Rodney; NESTE, Dominique Van; OLIVEIRA, Nelson Gomes de. Doenças dos cabelos 
e do couro cabeludo: sinais comuns de apresentação, diagnóstico diferencial e tratamento. Barueri:
Manole, 1996.

KEDE, Maria Paulina Villarejo; SABATOVICH, Oleg. Dermatologia estética. 2. ed. São Paulo: 
Atheneu, 2009.

LIMA, Emerson V. A.; LIMA, Mariana A.; TAKANO, Daniela. Microagulhamento: estudo experimental 
e classificação da injúria provocada. Surgical & cosmetic dermatology, v. 5, n. 2, p. 110-114, 
2013. 

MULINARI-BRENNER, Fabiane; SEIDEL, Gabriela; HEPP, Themis. Entendendo a alopecia 
androgenética. Surgical & Cosmetic Dermatology, v. 3, n. 4, 2011.

STEINER, Denise; BARTHOLOMEI, Sarita. Alopecia na mulher. Ver Bras Med, v. 70, n. 10, 2013.

WOLFF, Klaus; JOHNSON, Richard A.; SAAVEDRA, Arturo P.; FONSECA, Ademar Valadares; 
VOEUX, Patricia Lydie. Dermatologia de Fitzpatrick: atlas e texto. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 
2015.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

