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Alopecia feminina: prevenção é remédio
contra calvície; saiba como tratar ... -
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A atriz Jada Pinkett Smith fala abertamente sobre como
trata a alopecia

Já ouviu falar em alopecia? O termo que parece
um palavrão representa um dos piores pesadelos
estéticos do ser humano: a queda de cabelo. Por

mais que esse seja um tema mais comum no
universo masculino, ele também está na agenda

de debates das mulheres.... -
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O que é? Cientificamente falando,
alopecia é a redução parcial ou total de
pelos ou cabelos em uma determinada

área de pele.  Segundo Adriano Almeida,
médico professor de Dermatologia,
tricologista e Diretor da Sociedade
Brasileira do Cabelo, devemos ficar

atentas aos sinais, que são quedas de
mais de 150 fios diários.

 
 "Há também afinamento e rarefação dos
cabelos do topo da cabeça e aumento de
oleosidade no couro cabeludo", explica.

As principais alopecias são a
androgenética, eflúvio, areata.

Complicou? Calma, vou explicar quais são
os sintomas e tratamento de cada uma

delas.... - 
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Eflúvio É uma das mais comuns entre
mulheres. Ocorre por uma quebra no ciclo de
vida capilar. Podemos notar principalmente
pelo aumento do "bolo" de fios que cai no

chuveiro ou que fica na escova. Causa:
Segundo a Sociedade Brasileira de

Dermatologia, o eflúvio se divide em dois
tipos, sendo agudo e crônico. 

 
O primeiro deles está associado a alguma

situação que aconteceu três meses antes de
ocorrer a queda. "O período de preparo para a

queda dura de dois a três meses e os fios se
desprendem ao final desse ciclo". Já o crônico
é perceptível pela forma do cabelo, que tem

mais volume na base e menos no
comprimento. Os fios caem bastante, o que é

bem parecido com a aguda. 
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A diferença está a longo prazo, pois ocorrem
ciclos de queda e aumento de fios que podem

ocorrer até duas vezes ao ano.
 

 Tratamento: A boa notícia é que o eflúvio tem
uma duração média de dois a quatro meses. Se
não houver nenhuma outra doença junto, ele

melhora de um dia para o outro. De acordo com a
SBD, o tratamento só deve ser feito se a pessoa
também tiver alopecia androgenética ou senil,

sendo que essa última surge só após aos 60
anos... 

 
Alopecia Androgenética Essa também é

conhecida como calvície feminina. Geralmente, há
um histórico familiar - se você é de uma família de

cabeludos, isso é mais difícil de acontecer, ok? A
queda nem sempre é forte, como ocorre com
eflúvio. "A alopecia androgenética feminina
pode ser silenciosa demorando meses ou até

anos para ser notada", afirma Adriano. Causa: De
acordo com o tricologista, é causada pela ação da

dehidrotestosterona (DHT), uma porção da
testosterona, hormônio produzido também pelas

mulheres. "O DHT age na região do ápice da
cabeça atrofiando e gerando a queda de cabelos",

explica.... 
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Tratamento: quanto antes buscarmos, melhor
o prognóstico. "Nos casos iniciais a reversão
pode ser completa, porém em casos tardios

isso não ocorre e os tratamentos buscam
apenas evitar a piora", comenta. Sobre a

prevenção, ele afirma: "em pacientes jovens,
pode ser feita com o uso de anticoncepcionais
associada a uma loção capilar, por exemplo, e

nos casos mais severos lança-se mão de
medicamentos via oral e até injetáveis no

couro cabeludo".... 

Alopecia areata Sabe aqueles tufos de cabelo
que caem? É a areata, cujo sintoma é a perda
brusca de cabelos em áreas arredondadas,

deixando a pele é lisa. Se você tocar nos fios
ao redor, dá perceber que eles caem

facilmente se puxados. Há casos de 100% da
queda dos fios, porém são mais raros e
ocorrem somente em 5% das pessoas... 
Causa: é uma doença inflamatória que

mantém inativos os folículos pilosos (cavidade
por onde nasce o fio).  Ocorre devido a fatores

autoimunes, mas pode ter agravamento
devido a estresse, ansiedade e outros desvios

emocionais.... 
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Tratamentos: o objetivo é controlar e reduzir as
falhas, evitando o aparecimento de novas casos.

Segundo a SBD, há diversos tipos, como
medicamentos tópicos como minoxidil,

corticoides (inclusive injetável) e antralina, que
podem ser associados a tratamentos mais

agressivos como sensibilizantes (difenciprona)
ou metotrexate. É preciso que o tratamento siga

até que a doença desapareça....

Alopecia fibrosante frontal Essa é
irreversível, portanto, esteja atenta. Ocorre

quando, do nada, parece que sua testa cresceu
devido a perda progressiva de fios na linha

anterior ao cabelo (as sobrancelhas também
sofrem, viu?). Ela é relativamente nova, já que

foi descrita pela primeira vez só em 1994.
Algumas pessoas dizem que a região coça ou

que sentem dor.... 

Causa: ainda não se sabe o motivo exato.
Porém, é sabido que as mulheres são mais
atingidas após a menopausa. Os fios caem
justamente porque ocorre uma inflamação
no couro cabeludo que acaba destruindo o

folículo piloso e daí, bye-bye, cabelo.... 
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Alopecia por tração:
A alopecia por tração é a perda de cabelo

causada pela tração dos fios. Um dos maiores
sintomas do problema é a formação de algumas

falhas no couro cabeludo, principalmente na
região das têmporas, nas áreas da franja, nuca e
também atrás das orelhas. Mas como podemos

evitar essa complicação?
 

Como acontece a alopecia
por tração?

 
A alopecia é uma condição que leva à perda de

cabelo. O problema pode ser causado pela
genética, mas outro fator que o desencadeia é a
tração feita nos fios - seja pelo uso constante
de penteados repuxados ou até pelo hábito

de arrancar as madeixas devido a problemas
emocionais, como o estresse, a depressão e a

ansiedade. O problema costuma provocar
grandes falhas na região, deixando o couro

cabeludo à mostra.



09

Penteados apertados e o uso de megahair
podem causar a alopecia por tração? É verdade. A

alopecia de tração está ligada à tração
prolongada dos fios e à tensão do couro cabeludo

com esse movimento.
 

 Sendo assim, aqueles penteados que são muito
repuxados podem acabar gerando o problema.
As falhas no cabelo acontecem devido à falta de

elasticidade das fibras dos folículos pilosos, o que
resulta no rompimento dos fios. O mesmo vale
para as pessoas que colocam tranças, megahair

ou passam longos períodos com as madeixas
presas.

Como podemos tratar o problema?Em primeiro
lugar, é importante diagnosticar a alopecia de

tração o mais cedo possível. 
 

Quando não conseguimos identificar o
problema, a cicatrização dos folículos impede

que novos fios cresçam e acaba enfraquecendo
aqueles que ainda estão ali. O cenário

pode piorar a queda de cabelo e deixar falhas
no couro cabeludo ainda maiores.

 
 



Para tratar o problema, é importante deixar que os
fios relaxem e fiquem livres de qualquer tensão. Se o
caso for mais grave e a doença estiver em um estágio

avançado, será necessário investir em tratamentos
orais e/ou com dermocosméticos.

Galera do Bem!!
Este momento que  Estamos passando esta sendo
super  delicado mas Estaremos juntos nessa hora,
cuide da sua saude este é nosso bem maior.
                          #FicaemCasa
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@nanihairplus


