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1 RESUMO 
 
Alopecia areata (AA) é uma doença auto-imune, e cronica. O principal sintoma é a perda 
massiva de cabelo, podendo ser localizada ou difusa, no couro cabeludo ou em todo o corpo. 
Por outro lado, as unhas também podem ser afetadas, sendo a fragilidade e o pitting sinais de 
possível distrofia ungueal nos pacientes portadores de AA. Aqui, apresentamos o caso de um 
paciente do sexo masculino com AA refrataria a diversos tratamentos, incluindo 
corticoesteroides tópicos e sistêmicos, imunossupressores como a ciclosporina e fototerapia 
PUVA (oxoralen plus ultravioleta light), todos interrompidos devido aos efeitos colaterais. Com 
o consenso do paciente, Tofacitinib (5mg, 2x ao dia) foi introduzido, o que resultou em melhora 
marcante não apenas na repilação capilar, como também nas alterações ungueais e funcionais 
em apenas 10 meses de tratamento.  
 
Palavras-chave: Tofacitinib. Alopecia areata. Unhas. 
 
 

REMARKABLE IMPROVEMENT OF NAIL CHANGES IN ALOPECIA AREATA 
UNIVERSALIS WITH 10 MONTHS OF TREATMENT WITH TOFACITINIB: 

A CASE REPORT 
 
ABSTRACT 

Alopecia areata (AA) is a chronic, autoimmune disease. The main symptom is massive hair 
loss, localized or diffuse, in the scalp and the whole body. However, nails may also be in- 
volved, and brittleness, fragility and pitting can be signs of nail dystrophy in AA patients. Here, 
we report the case of a male patient with AA refractory to various treatments, including oral, 
topical and intralesional corticosteroids, immunosuppressants, cyclosporin and PUVA 
(oxoralen plus ultraviolet light), all interrupted due to side effects. The patient’s nails had 
erythematous blotches (striated lunulae) with regular and superficial pitting as well as fragili- 
ty (trachyonychia), and he could no longer play the guitar because of these symptoms. With 
patient consent, we introduced tofacitinib (5 mg twice daily), which resulted in remarkable 



improvements not only regarding hair regrowth but also nail changes, with function recovery 
within 10 months.  
Keywords: Tofacitinib. Alopecia Areata. Nails.  



 
 

2 INTRODUÇÃO  

 

 Alopecia areata (AA) é uma doença auto-imune e crônica1-4, que afeta os folículos 

pilosos e leva à queda de cabelo, localizada ou difusa, podendo acometer desde o couro 

cabeludo até pelos de todo o corpo. As unhas estão acometidas em 10-66% dos casos de AA4,5. 

As unhas podem estar afetadas antes do início da queda de cabelo e as distrofias podem persistir 

mesmo após tratamento e repilação total4. As alterações ungueais são mais frequentemente 

vistas nas formas mais graves da AA, presente em 15.4% dos casos de AA universal1, podendo 

ser considerado como um indicativo de severidade e de resistência ao tratamento4. As alterações 

ungueais podem também levar à disfunção6. 

 Neste relato, apresentamos o caso de um paciente com AA universal, refratária à 

diversos tratamentos. Com a autorização do paciente, introduzimos Tofacitinib oral, um agente 

que tem mostrado excelentes resultados no tratamento AA universal7,8. Tofacitinib foi o 

primeiro inibidor da Janus Kinase (JAK) a ser aprovado pelo FDA em 2012 para o tratamento 

de artrite reumatoide que apresentaram falha terapêutica com metotrexato ou eram intolerantes 

à medicação, e esta atualmente aprovado em diversos países, inclusive no Brasil7, 9-11. Outras 

indicações estão sendo avaliadas, como na artrite psoriásica, lúpus eritematoso sistêmico e 

doença inflamatória intestinal, além de aparentemente também apresentar benefícios na 

dermatite atopica e vitiligo. O paciente aqui relatado, apresentou melhoras marcantes da AA, 

com repilação total e reversão das distrofias ungueais associadas.  

 

3 RELATO DE CASO  

 

 Paciente do sexo masculino, 38 anos, apresentou-se ao serviço com um histórico de 10 

anos de evolução e queixa principal de “queda de cabelo”. Clinicamente diagnosticado com 

Alopecia Areata Universal, com queda de cabelo generalizada e distrofias ungueais em mãos. 

No exame físico, além da alopecia em couro cabeludo, apresentava também ausência total de 

sobrancelhas, cílios, barba, pelos em tronco, genitálias, braços, antebraços e pernas. As unhas 

apresentavam-se distróficas, com estrias eritematosas, com regular e superficial pitting e 

fragilidade (traquioníquia) (fig. 1). O paciente apresentava sulcos longitudinais (onicorrexe) e 

dor nas pontas dos dedos, tendo dificuldade de exercer tarefas simples e impossibilitado de 

tocar violão.  



6 
 

 Tratamentos prévios incluíam corticosteroides orais, tópicos e intralesionais, 

imunossupressores como metotrexato (32.5 mg semanal durante 9 meses), ciclosporina (200mg 

diário durante 6 meses, seguido de aumento de dose para 300mg diário por mais 3 meses) e 

finalmente fototerapia PUVA (oxoralen plus ultra-violet light), todos sem melhora do quadro. 

Difenciprona também foi utilizado, porém mesmo em baixas doses a droga causou irritação da 

pele e formação de bolhas, por isso foi interrompido. Durante esses tratamentos, o paciente 

apresentou alguns efeitos adversos, incluindo ganho de peso com a corticoterapia oral (12kg 

em 4 meses), hiperglicemia, dislipidemia e hipertensão arterial sistêmica. Devido à esses efeitos 

e à não responsividade, todas as terapias foram descontinuadas.  

 Com consentimento prévio (apêndice 1.1), o paciente iniciou o tratamento off-label com 

tofacitinib oral. Exames laboratoriais foram realizados antes do inicio do tratamento, incluindo 

hemograma completo, perfil de coagulação, funções renais e hepáticas, sorologias para HIV, 

hepatite B e C, FAN, função tireoidiana, perfil lipídico, glicemia de jejum e hemoglobina 

glicada, VHS e PCR. Todos os exames tiveram resultados dentro dos valores de referência.  

 Tofacitinib oral 5mg duas vezes ao dia foi iniciado. Após 1 mês de terapia, começaram 

a aparecer os primeiros pelos em sobrancelhas, cílios e couro cabeludo. Após 2 meses, o 

paciente apresentava crescimento de pelos também em barba, além de sobrancelhas, cílios e 

couro cabeludo continuarem progredindo. No 4 mês de tratamento, as unhas começaram a 

crescer mais fortes e os sulcos longitudinais já não eram mais tão evidentes (fig. 2). Aos 10 

meses de tratamento, todas as unhas apresentaram crescimento significativo e a placa ungueal 

sem alterações. Nesse ponto do tratamento, o paciente relatou a melhora na qualidade de vida, 

retorno às atividades diárias e até ao habito de tocar violão.  

 Após 10 meses de terapia, já havia repilação e crescimento total do cabelo. Atualmente, 

o paciente mantém o mesmo tratamento, sendo constantemente monitorado clinicamente e 

laboratorialmente, sem apresentar efeitos adversos ou alterações laboratoriais.   
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Figura 1. a-d Unhas de um paciente com AA universal antes do tratamento. 

 

Fonte: Fotos do autor  

Figura 2. a-g Unhas de um paciente com AA universal após 4 meses de tratamento. 

 

Fonte: Fotos do autor 
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Figura 3. A-d Unhas de um paciente com AA universal após 10 meses de tratamento. 

 

Fonte: Fotos do autor 

4 DISCUSSAO 

 

 AA é uma doença crônica e autoimune, que leva à atrofia dos folículos pilosos, mediado 

por linfócitos T em uma reposta típica autoimune. A doença pode estar associada com outras 

desordens auto-imunes,, como o vitiligo e a tireoidite de Hashimoto8. As alterações ungueais 

estão presentes em uma porcentagem variada dos pacientes, e podem ser afetadas, antes, durante 

ou após a queda de cabelo, podendo persistir após o tratamento e repilação8,11. A alteração 

ungueal mais comum na AA é o pitting, ocorrendo em aproximadamente 1/3 dos pacientes11. 

 O tratamento da AA tem como objetivo reduzir a atividade da doença, porém até hoje 

não há cura definitiva, apesar de existirem inúmeras terapias imunes e não-imunes descritas e 

propostas, porém todas com conflitos de interesse12.  

 Neste relato, descrevemos o primeiro caso de melhora ungueal significativa em um 

paciente brasileiro, com resolução completa da atrofia e crescimento normal da estrutura 

ungueal, após terapia prolongada com tofacitinib oral. Neste caso, a evolução ungueal também 

foi associada com o crescimento de cabelo. Apenas outros 3 casos já foram publicados relatando 

o tratamento da AA com tofacitinib resultando em melhora ungueal (2 homens e 1 mulher), por 

Dhayalan e King11, e um caso de uma paciente com artrite psoriásica e AA por Mrowietz et 

al12.  

 AA é intermediada por linfócitos T citotóxicos, e essa atividade parece ser bloqueada nos 

folículos pilosos pela inibição da via Janus kinase4,10. Essa nova opção de tratamento parece ser uma 

nova oportunidade para os casos refratários, e os problemas relacionados à segurança do tratamento a 

longo prazo, a duração do tratamento e o acesso à medicação de alto-custo com certeza serão discutidos 

nos próximos anos. Em um caso recém-publicado, o sucesso inicial visto no crescimento de cabelo de 

um paciente com AA foi perdido após alguns meses de descontinuação do tratamento, indicando a 

possibilidade de que alguns subtipos de AA podem respondem ao tofacitinib, porem outros não.  
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5 CONCLUSÃO 

 

 Em relatos isolados, tofacitinib oral, medicamento aprovado para o tratamento de artrite 

reumatoide, mostrou bons resultados no crescimento de cabelo em pacientes com AA. Neste 

relato, apresentamos a associação do crescimento de cabelo e do fortalecimento das unhas em 

um paciente com 10 anos de evolução de AA. Essa observação clinica deve ser confirmada por 

outros profissionais, dermatologistas e estudos clínicos randomizados.  
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