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Queda dos fios: a importância do diagnóstico precoce e novidades em
tratamentos
A queda de cabelos é, sem dúvida, a queixa campeã de reclamações no consultório
nessa pandemia, principalmente devido ao estresse. O problema também é comum em
pacientes pós Covid-19, devido ao processo febril e infeccioso da doença. Além disso,
muitas pessoas têm apresentado uma piora em quadros de dermatite seborreica, com
coceira,

descamação

e

feridinhas

no

couro

cabeludo,

entre

outras

queixas

dermatológicas.
Existe uma enorme variedade de alopecias (androgenética, areata, de tração, fibrosante
frontal etc) e de fatores que podem desencadear um processo de queda. Por isso,
somente um especialista é capaz de fazer o diagnóstico correto, através da anamnese do
paciente, de exames laboratoriais, clínicos e de imagem diagnóstica.

O primeiro passo para o sucesso de qualquer tratamento é identificar a origem do
problema: se é uma queda passageira, uma queda associada a algum problema
infeccioso, inflamatório, genético, hormonal, ou ainda, de origem nutricional, emocional
ou medicamentosa. São muitas questões a serem investigadas e, por isso, a visão do
especialista é tão valiosa e necessária.
Portanto, um diagnóstico preciso é fundamental
para a instituição do melhor tratamento para cada
paciente.
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um

da
novo

software capilar que permite uma análise precisa
do couro cabeludo e fios. Ele age como um
scanner, aumentando bem a área de visualização
e

fornecendo

imagens

clínicas

com

dados

detalhados sobre unidades foliculares, espessura,
presença de inflamação ou cicatriz.
Temos ainda a microscopia confocal, que ajuda na
identificação de lesões como tumores, nódulos e
processos inflamatórios no couro cabeludo, avaliando também o fotodano na região. Ela
nos permite visualizar ainda sinais específicos das doenças do couro cabeludo, ajudando
a definir o local mais apropriado para a realização de biópsias quando necessárias. Essas
tecnologias são hoje aliadas fundamentais em nossa prática diária, não somente para a
prescrição correta dos protocolos, como também no acompanhamento de todas as fases
do tratamento.
Já entre as novidades em tecnologias para tratar a queda dos fios, destacamos uma
nova plataforma pneumática, que age através de um jato periférico de alta pressão,
capaz de criar uma abertura milimétrica na superfície no couro cabeludo, entregando
medicamentos e substâncias importantes lá dentro para estimular o crescimento de
novos fios. Tudo isso sem necessidade do uso de agulhas. Ou seja, ideal para aqueles
pacientes mais sensíveis à dor ou que tenham fobia a injetáveis.
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resultados,
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microagulhamento robótico, os lasers fracionados nãoablativos, os lasers de baixa intensidade (LLLT) e os
holográficos, que estimulam a circulação sanguínea
local

e

fatores

de

crescimento,

promovendo

o

aumento da espessura e do diâmetro do fio, além de
melhorar a absorção de vitaminas e outros ativos.
Como se vê, são muitas as tecnologias atualmente
disponíveis, mas o primeiro passo sempre é consultar
um

dermatologista

especialista

em

cabelos

diagnóstico e prescrição adequada, caso a caso.
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