
UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

TRATAMENTO BEM SUCEDIDO DE SÍNDROME DOS CABELOS  

ANÁGENOS FROUXOS: UM RELATO DE CASO 

ISABELA GUERRA ZUCOLI 

TATIANA URBANO E SILVA  

MARINGÁ – PR 

2020  



Isabela Guerra Zucoli 

Tatiana Urbano e Silva 

TRATAMENTO BEM SUCEDIDO DE SÍNDROME DOS CABELOS  

ANÁGENOS FROUXOS: UM RELATO DE CASO 

Artigo apresentado ao curso de graduação em Medicina 
da UniCesumar – Centro Universitário de Maringá como 
requisito parcial para a obtenção do título de bacharelas 
em Medicina, sob a orientação do Prof. Ms. Vanessa 
Regina Bulla Vasconcellos Pontello. 

MARINGÁ – PR 

2020  



FOLHA DE APROVAÇÃO  

ISABELA GUERRA ZUCOLI 

TATIANA URBANO E SILVA 

TRATAMENTO BEM SUCEDIDO DE SÍNDROME DOS CABELOS  
ANÁGENOS FROUXOS: UM RELATO DE CASO 

Artigo apresentado ao curso de graduação em Medicina da UniCesumar – Centro 
Universitário de Maringá como requisito parcial para a obtenção do título de bacharela em 

Medicina, sob a orientação do Prof. Ms. Vanessa Regina Bulla Vasconcellos Pontello. 

Aprovado em: 09 de novembro de 2020. 

BANCA EXAMINADORA 

M.e. Vanessa Regina Bulla Vasconcellos Pontello - Unicesumar 

Nome do professor – (Titulação, nome e Instituição)  

M.e. Vera Lúcia Kerber - Unicesumar 

Nome do professor - (Titulação, nome e Instituição) 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   �3

AGRADECIMENTOS  

 O desenvolvimento deste relato de caso foi possível graças a diversas pessoas e 
fatores. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a Deus por nos dar sabedoria e 
discernimento para chegar até aqui, cursando Medicina, que foi um grande sonho que 
alcançamos.  
 Agradecemos, também, aos nossos pais por, desde pequenas, nos darem a 
oportunidade de termos uma educação de qualidade e, agora, de estudarmos em uma 
instituição de ensino renomada e que incentiva a pesquisa e escrita de trabalhos científicos, 
aprimorando ainda mais o conhecimento para a carreira médica. A eles e demais familiares, 
também, por toda a paciência que tiveram conosco nos momentos em que foi necessário 
abdicar do tempo com eles para estudar. 
 A todos os professores que participaram de nossa trajetória, desde os que nos 
ensinaram a ler e escrever, auxiliando na formação de nossa índole, até os do ensino médio, 
que foram fundamentais para que pudéssemos ser aprovadas no curso de Medicina. 
 Aos professores e médicos que nos acompanham no curso de medicina e 
compartilham conosco seus conhecimentos, que vão desde assuntos relacionados à medicina 
até mesmo sobre como sermos mais humanos. Sempre tão atenciosos conosco e com muita 
paciência para ensinar o conteúdo e maneiras de lidar com os pacientes. Todos nos inspiram, e 
esperamos, um dia, ser bons profissionais e, acima de tudo, profissionais humanos como 
vocês. 
 Agradecemos imensamente à professora e, sobretudo, nossa orientadora, Vanessa 
Regina Bulla Vasconcellos Pontello, que aceitou nos auxiliar na escrita desse trabalho e, como 
sempre, mostrou-se muito solicita para nos ajudar. Sem ela e as informações do caso 
surpreendente que nos forneceu, nada disso seria possível. Esperamos, um dia, ter o carinho 
pela Medicina, a atenção, a competência e o cuidado que ela tem com os pacientes, além de 
sermos tão boas profissionais quanto. 
 Por fim, gostaríamos de agradecer a todos os nossos amigos que estiveram presentes 
em toda a nossa trajetória de vida. Saber que temos vocês para contar nos momentos de 
alegria e de angústia, faz com que as coisas sejam mais leves e nos dá força para 
continuarmos. Queríamos deixar aqui, também, um agradecimento em especial para nossas 
amigas Veridiana Catelan Mainardes e Giovana Ropper Moreschi, por todo auxílio nessa 
trajetória.  



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   �4

TRATAMENTO BEM SUCEDIDO DE SÍNDROME DOS CABELOS  
ANÁGENOS FROUXOS: UM RELATO DE CASO 

Isabela Guerra Zucoli 

Tatiana Urbano e Silva 

Vanessa Regina Bulla Vasconcellos Pontello 

RESUMO 

A Síndrome dos Cabelos Anágenos Frouxos (SCAF), um tipo de alopecia não-cicatricial, é 
uma condição rara, caracterizada por apresentar falha em uma das fases de crescimento do 
cabelo, é benigna e, na maioria das vezes, autolimitada. A SCAF clinicamente apresenta-se 
como fios finos, esparsos e sem brilho, mais comumente localizados na região occipital, os 
quais podem ser removidos do couro cabeludo com facilidade de forma indolor. Apesar de, 
comumente, ocorrer a resolução espontânea desse quadro, há uma pequena quantidade de 
pacientes nos quais esse distúrbio tende a persistir na vida adulta. Trata-se de um estudo 
descritivo, de análise qualitativa de dados presentes em prontuário, cujo objetivo é sugerir 
uma nova associação de tratamento que forneceu resultados satisfatórios e não está presente 
em literatura. Para isso, relatamos o caso de uma paciente feminina de 14 anos, com queixa de 
queda de cabelo, sendo observados sinais de rarefação parieto-occipital em couro cabeludo. 
Após investigação com exames complementares, obteve-se diagnóstico de SCAF e foi 
instituído tratamento com associação de Minoxidil oral (MO) e suplemento de Silício (Si). 
Espera-se, com este trabalho, contribuir com a descrição de mais um caso da síndrome citada 
e demonstrar o sucesso de uma opção terapêutica para os casos que necessitarem.  

Palavras-chave: Síndrome dos Cabelos Anágenos Frouxos. Alopecia. Minoxidil oral. Silício.  

  SUCCESSFUL TREATMENT OF LOOSE ANAGEN HAIR    
           SYNDROME: A CASE REPORT 

ABSTRACT 

Loose Anagen Hair Syndrome (LAHS), a type of non-scarring alopecia, is a rare condition, 
characterized by failure in one of the phases of hair growth, it is benign and, in most cases, 
self-limiting. LAHS clinically presents as thin, sparse and dull threads, more common in the 
occipital region, which can be easily removed from the scalp painlessly. Although 
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spontaneous resolution of this condition commonly occurs, there is a small number of patients 
in whom this disorder tends to persist into adulthood. It is a descriptive study, with qualitative 
analysis of data present in medical records, whose objective is to suggest a new treatment 
association that provided satisfactory results and is not present in the literature. For this, we 
report the case of a 14-year-old female patient, complaining of hair loss, with signs of parieto-
occipital rarefaction in the scalp. After investigation with complementary exams, a diagnosis 
of LAHS was obtained and treatment was instituted with the association of oral Minoxidil 
(OM) and Silicon supplement (Si). It is expected, with this work, to contribute to the 
description of one more case of the mentioned syndrome and to demonstrate the success of a 
therapeutic option for the cases that need it. 
Keywords: Loose Anagen Hair Syndrome. Alopecia. Oral Minoxidil. Silicon. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

AGA  Alopecia Androgenética 

MO   Minoxidil oral 

PD  Papila dérmica 

Si  Silício 

SCAF  Síndrome dos Cabelos Anágenos Frouxos 
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1 INTRODUÇÃO  

 A alopecia é uma doença capilar acarretada por perda de fios, acometendo mais couro 

cabeludo. O quadro traz prejuízo à qualidade de vida do indivíduo por afetar a autoestima, 

principalmente em mulheres. Pode ser dividida, de acordo com o padrão de queda, em difusas 

ou circunscritas, sendo mais tênue nesta e mais evidente na segunda.1 Uma outra classificação 

possível é de acordo com reversibilidade do quadro, sendo definidas como cicatricias quando  

permanente, e não cicatriciais quando há possibilidade de reverter a queda. Ademais, a 

denominação de cada quadro será baseada em características próprias de cada um e suas 

etiologias.2 

 A Síndrome dos Cabelos Anágenos Frouxos (SCAF) é uma condição que se enquadra 

na alopecia difusa não cicatricial3 e acomete 10% das crianças com alopecia.4 Prejudica a 

ancoragem dos fios em sua fase anágena, que corresponde a primeira etapa do 

desenvolvimento capilar3,5. Nesse enfoque, o crescimento do cabelo ocorre em ciclos, sendo 

as fases denominadas anágena, catágena e telógena, as quais correspondem, respectivamente, 

ao crescimento, à involução e à quiescência.3 

 A SCAF é uma doença rara, com incidência anual de, aproximadamente, dois  

habitantes por milhão,6 além de ter um determinante genético, podendo ocorrer de forma 

esporádica ou autossômica dominante com penetrância incompleta.7 Além disso, acomete 

mais crianças na faixa dos 3 anos de idade, sexo feminino, pele do tipo Fitzpatrick I-II e 

cabelos de cor clara.8 Apresenta quadro clínico heterogêneo e seu curso geralmente é benigno 

e autolimitado, resolvendo-se espontaneamente até a adolescência.3,5 Entretanto, há casos 

relatados em pacientes adultos e, ainda, em cabelos castanhos e pretos. Ademais, indivíduos 

de pele negra também foram citados em alguns estudos como portadores da síndrome.9,10 

 A doença citada é caracterizada por fios ralos, finos e esparsos,7 que são removidos 

facilmente e de maneira indolor no teste de tração.11 Isso explica o fato de ser menos referida 

em pacientes do sexo masculino, os quais, por uma questão cultural, mantêm os cabelos mais 

curtos, passando despercebidos em grande parte dos casos.10 A localização, por sua vez, pode 

ser em todo o couro cabeludo, mas se dá, principalmente, em região occipital.12 Além disso, 

existem casos de acometimento de sobrancelhas, cílios e pêlos corporais.6,7  
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 De acordo com as características apresentadas, pode ser dividia em três fenótipos, que 

são: (A) cabelos curtos e com menor densidade capilar; (B) cabelos indisciplinados, difusos e 

irregulares; (C) cabelos de aparência normal, com excessiva queda dos fios anágenos e 

acometimento de adultos principalmente.10,13  

 A suspeita diagnóstica inicial se dá através dos pais da criança, que se afligem com a 

ausência de crescimento e brilho do cabelo, além de perceberem uma textura considerada 

estranha, por ser grosseira e com sensação pegajosa.5 A partir disso, a confirmação do 

diagnóstico é essencialmente clínica e baseia-se em uma coleta de dados detalhada, que deve 

englobar as características relatadas pelos pais e os sinais observados pelo médico, e um 

exame físico que inclui o teste de tração.3 Somado a isso, o procedimento padrão é composto, 

ainda, pelo tricograma. Dessa forma, é aplicada uma tração suave em vários locais do couro 

cabeludo da extremidade proximal para a distal, obtendo, no caso da síndrome, em média, 40 

a 60 fios. Por conseguinte, é feito o exame de tricoscopia, em que são observados os fios pela 

microscopia óptica, analisando em qual das fases do ciclo capilar se encontram. Se o resultado 

for correspondente a 50% ou mais de cabelos anágenos, o teste é considerado positivo.5,10 

Outros achados incluem ausência de bainhas radiculares internas e externas, bulbos 

deformados e uma aparência de meia flexível do fio por conta de uma distorção na cutícula do 

cabelo.13 Exames laboratoriais não fazem parte da rotina, sendo solicitados apenas quando há 

suspeita de comorbidades.3  

 A resolução da doença geralmente ocorre com o passar dos anos, erradicando-se de 

forma espontânea até a adolescência.3,5 No entanto, uma porcentagem de indivíduos continua 

apresentando fios anágenos frouxos no teste de tração e no tricograma, evidenciando a 

continuidade dessa síndrome.5 Em tais casos e naqueles considerados graves, pode-se lançar 

mão do uso de minoxidil tópico 5%, que estimula o crescimento dos folículos capilares e 

prolonga a fase anágena. Isso, porém, nem sempre produz resultados satisfatórios.10 

 Habitualmente, a SCAF associa-se a um prognóstico bom, tendo em vista que o 

distúrbio é benigno e autolimitado.3,5 Posto isso, os pais devem ser tranquilizados sobre a 

natureza dessa síndrome e a possibilidade de um tratamento nos casos julgados necessários 

pelo médico.6 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

  

 Relatar a história clínica de uma paciente jovem com queixa de queda de cabelo e 

sinais de AGA em couro cabeludo, principalmente região occipital que, após investigação, 

obteve diagnóstico de SCAF e, após conduta com MO e um suplemento de Si (Neosil), 

alcançou resultados satisfatórios de crescimento capilar nas áreas afetadas. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Realizar atualização, através de revisão da literatura, do quadro clínico e tratamento da 

SCAF.  

 Relatar as impressões dos autores a respeito das características do caso em estudo e 

comparar com dados disponíveis na literatura médica. 

 Descrever uma nova associação de medicamentos que pode ser considerada para 

tratamento de casos persistentes de SCAF. 

3 METODOLOGIA 

3.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 Trata-se de um estudo descritivo e retrospectivo. 

3.2 CASUÍSTICA 

 A paciente inclusa no presente estudo é uma mulher jovem com quadro clínico de 

queda de cabelo que obteve diagnóstico de Síndrome dos Cabelos Anágenos Frouxos. A 

mesma foi atendida em uma clínica particular de dermatologia, em Maringá, Paraná, em 

2019. 
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3.3 PROCEDIMENTOS 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS 

OBS: aguardando aprovação do CEP para preenchimento dos campos acima - em fase de 

apreciação. 

4 RELATO DE CASO 

 Paciente mulher, 14 anos, natural e procedente de Cianorte, Paraná, chegou ao serviço 

de dermatologia no dia 06 de junho de 2019 queixando-se de queda de cabelo, sem história de 

alopecia androgenética na família, nega cirurgias prévias e faz uso de paroxetina. Mãe refere 

que nasceu pré-termo com 7 meses e com cútis marmorata. Relata que fez uso de Dutasterida 

com Minoxidil 5 mg prescrito por outro médico, sem melhora e com hipotensão como efeito 

colateral, sendo interrompido o tratamento após 15 dias de uso. Ao exame físico, evidenciou-

se hipertricose pelo corpo e sinais de alopecia em couro cabeludo, principalmente em região 

parieto-occipital. Foi encaminhada para endócrino para avaliação de andrógenos e síndromes 

virilizantes e prescrito Minoxidil oral 1mg. Após 4 meses, paciente retornou ainda com queda 

de cabelo e pouca resposta. A conduta foi a solicitação de biópsia de couro cabeludo,  sendo 

evidenciado no anatomopatológico cortes histológicos com fragmentação e presença de 

fendas nas bainhas radiculares internas de diversos folículos pilosos e pigmentos castanhos 

ocasionais, sendo compatível com Síndrome dos Cabelos Anágenos Frouxos. A partir do 

estabelecimento do diagnóstico (fotos 1, 2 e 3), foi receitado, em 04 de dezembro de 2019, 

Minoxidil oral 1mg com Silício orgânico associado, obtendo resultados satisfatórios no 

retorno da paciente após 3 meses de uso dos medicamentos (fotos 4 e 5). 
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Fotos 1, 2 e 3 - Rarefação de cabelo em couro cabeludo, com foco evidente em região 

occipital e de vértice, e fios ralos e esparsos. 

    Fonte: fotos do autor. 

Fotos 4 e 5 - Melhora da quantidade de fios e espessura nas regiões acometidas.  

     

    Fonte: fotos do autor.  
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5 DISCUSSÃO 

 A SCAF é uma patologia com um histórico literário recente, que foi descrita pela 

primeira vez por Nodl em 1986 e, um ano mais tarde, definida como um síndrome por Zaun, 

sendo inicialmente conhecida por Síndrome dos Cabelos Soltos na Infância.5,8 Com o passar 

dos anos, foi introduzida na literatura americana por Price, Gummer, Hamm e Traupe com o 

nome que recebe até hoje, sendo que desde o princípio demonstra as mesmas manifestações e 

achados clínicos.5 Nesse enfoque, a terapia farmacológica é considerada moderna e está em 

constante evolução. Inicialmente, foi introduzido o minoxidil tópico e, no final da década 

passada, estudos demostraram a possibilidade de uso da formulação oral.14 

 À priori, na década de 70, o minoxidil foi introduzido no mercado como um anti-

hipertensivo. Por seu efeito vasodilatador, um dos efeitos colaterais culminava com a 

hipertricose. Sendo assim, foram criadas fórmulas tópicas para o tratamento de alopecia 

androgenética (AGA), com as doses de 2% e 5%.15 Anos depois, foi descoberta sua eficácia 

para tratamento de outras patologias relacionadas à queda de cabelo.16 De maneira ainda mais 

contemporânea, a eficácia do minoxidil oral (MO) em doses baixas (0,25 a 2,5mg) foi 

comprovada para esta mesma finalidade.14 

 O mecanismo de ação do minoxidil não é completamente elucidado, mas sabe-se que 

realiza um prolongamento da fase anágena na papila dérmica (PD) e um encurtamento da fase 

telógena, aumentando o diâmetro dos fios e deixando o folículo piloso mais comprido.18 Por 

conta disso, pode haver uma queda acentuada dos fios no início do tratamento, uma vez que 

aqueles que já se encontram na fase telógena serão rapidamente removidos.16 Tanto na 

hipertensão quanto no crescimento folicular seu efeito está relacionado com o sulfato de 

minoxidil - seu metabólito ativo,15 que permite o relaxamento da musculatura lisa vascular 

por meio da abertura dos canais de potássio na membrana celular, acarretando na estimulação 

da proliferação celular.18 Ademais, a conversão é realizada pela enzima sulfotransferase, cuja 

atividade está intimamente ligada com a resposta do individuo ao fármaco.15,17 

 Com o uso inicial da medicação oral, que era na média de 10-40mg, alguns efeitos 

colaterais considerados graves foram relatados e acabaram sugerindo que os benefícios desta 

formulação não superaria os da tópica. Dentre eles, pode-se citar doença cardíaca isquêmica, 

derrame pericárdico, hipertensão pulmonar, cefaleia pulsátil ocasional e erupções cutâneas. 
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Por conta disso, seu uso para queda de cabelo não era muito difundido, havendo preferência 

pelo minoxidil tópico.15 Entretanto, observou-se que o oral, quando utilizado em doses 

menores, em torno de 1mg, é bem tolerado e apresenta bons resultados,16 sendo até mesmo 

superiores ao do tópico em um estudo, com aumento de 12% na densidade capilar no oral e 

7,2% no tópico.17 Os efeitos adversos, por sua vez, foram potencialmente reduzidos, causando 

principalmente hipertricose em face e corpo, que na maioria dos casos foi considerada leve e 

controlada de maneira simples.16  

 Um outro ativo que foi utilizado na terapêutica da SCAF do caso relatado por 

contribuir com as propriedades mecânicas e melhora na fragilidade dos fios é o silício (Si). 

Este mineral está presente em vários tecidos do corpo humano, com destaque para unhas e 

cabelo,19 e pode ser obtido pela dieta, principalmente em alimentos que contenham fibras.20 

Outro modo de aquisição é por meio de suplementos, os quais se apresentam em diferentes 

formas, que se relacionam com sua biodisponibilidade.21  

 A atividade da suplementação de Si é marcada por envolvimento na síntese de 

glicosaminoglicanos, que estão presentes na queratina da pele e do cabelo, e na de colágeno 

tipo I.19,20 A produção do colágeno é ocasionada por meio da ativação de fibroblastos pelo Si 

na PD, acarretando no aumento no volume desta e, por consequência, o fio se torna mais 

espesso. Além disso, o colágeno tipo I estimula o fluxo de nutrientes para o folículo piloso, 

elevando a produção de queratina.20 Sendo assim, os resultados observados no cabelo são a 

melhoria da fragilidade, com maior resistência do fio à quebra, diminuição da taxa de queda 

capilar e maior brilho.19,21 Por fim, é considerado um medicamento seguro e efeitos adversos 

não foram relatados na literatura.19 

 A diagnose foi feita após análise de couro cabeludo em exame físico e posterior 

biópsia, a qual revelou fragmentação e presença de fendas das bainhas radiculares interna de 

diversos folículos em corte histológico. Em couro cabeludo é possível notar rarefação em 

regiões occipital e de vértice, e cabelo com textura anormal, enquadrando-a no fenótipo tipo 

A, que é caracterizado por densidade capilar diminuída.3,7 Perante ao fato de ausência de 

melhora do quadro até a idade da paciente, foi necessário adotar uma abordagem com terapia 

farmacológica, sendo utilizado Minoxidil oral 1 mg e Silício orgânico, que possui em sua 

composição silício estabilizado em colágeno marinho.  
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 Alguns estudos sugerem que a má ancoragem dos fios observada na SCAF pode ser 

originada por uma queratinização prematura da bainha da raiz interna.5 Tendo em vista que o 

silício atua aumentando a queratina, é possível inferir que houve melhora do quadro após seu 

uso por aprimorar a ancoragem, conferindo maior resistência à tração e melhora na estrutura 

do fio. A eficácia do minoxidil oral na SCAF, por sua vez, ocorre por aumentar a fase anágena 

do cabelo, deixando o fio mais comprido.18 Ademais, ambos atuam no aumento do diâmetro 

dos fios,16,20 permitindo que o aspecto de cabelos finos que é visto na SCAF seja substituído 

por fios mais espessos e menos quebradiços.


6 CONCLUSÃO 

Foi demonstrado melhora clínica com crescimento satisfatório dos cabelos após 

tratamento de SCAF com associação de MO e Silício orgânico, sendo uma opção terapêutica 

para os casos que se enquadrarem nessa semelhante apresentação. Ambos os fármacos 

possuem princípios ativos que atuam na estrutura capilar, auxiliando no crescimento e 

fortalecimento dos fios. Entretanto, ainda estão presentes em literatura poucos estudos sobre 

uso dos fármacos citados e sua associação, principalmente em casos de SCAF. Logo, com o 

resultado obtido no tratamento descrito, torna-se possível considerar essa associação como 

uma nova alternativa para tratamento de SCAF. 
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