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RESUMO: Esta pesquisa analisa as formas típicas da Alopécia Areata e 
sintomas quanto a sua anatomia, fisiologia do couro cabeludo, causas e 
incidências na população masculina  feminina. A Alopécia Areata causa, além, 
da perda de cabelos, a perda de pêlos em áreas do corpo podendo se 
estender, além do couro cabeludo, ás sobrancelhas, cílios, pêlos da face e do 
nariz, explicado de maneira mais abrangente no decorrer desta pesquisa em 
sua classificação. O presente estudo analisa também as principais causas 
desta doença como o estresse em homens e mulheres manifestado em 
qualquer faixa de idade, mas não sendo o fator crucial da doença. Apresentam-
se no decorrer desta pesquisa os tipos de Alopécia , suas consequências e 
formas de prevenção e tratamento. Ressalta-se que o conhecimento de 
especialistas como os dermatologistas, psicólogos e tecnólogos em estética 
auxiliam as pessoas contra a angústia e desespero que ocorre com a Alopécia 
Areata. Esta pesquisa demonstra também a importância do conhecimento, 
prevenção e o encaminhamento por parte do profissional Tecnólogo em 
Estética a um dermatologista e a sinergia encontrada com a associação dos 
profissionais. 
 

ABSTRACT: This paper analyzes the typical forms of Alopecia Areata and 
symptoms as their anatomy, physiology of the scalp, causes and impacts 
female in the male population. The Alopecia areata cause, as well, the loss of 
hair, loss of hair in areas of the body may extend, beyond the scalp, eyebrows, 
eyelashes, hair on the face and nose, explained more comprehensively in the 
course of this research in their classification. This study also analyzes the main 
causes of this disease and stress in men and women manifested in any age 
group, but it is not the crucial factor of the disease. Present themselves in the 
course of this research the types of alopecia, its consequences and ways of 
prevention and treatment. We emphasize that the knowledge of experts like 
dermatologists, psychologists and technologists in aesthetics assist people from 
the anguish and despair that occurs with Alopecia Areata. This research also 
demonstrates the importance of knowledge, prevention and referral by the 
professional technologist Aesthetics to a dermatologist and found synergy with 
the Association of Professional. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O cabelo tem o poder de harmonizar a fisionomia de um individuo sendo 

assim relacionado, a um dos fatores que mais altera a auto-estima das 

pessoas. Por emoldurar o rosto e possibilitar grandes mudanças visuais, é 

fundamental para o equilíbrio das proporções faciais, sendo que a falta dessa 

harmonia pode afetar questões físicos e emocionais.1. Milhões de pessoas 

passam por um processo muito comum todos os dias: a queda de cabelo. 

Perde-se em média de 100 a 200 fios por dia, porém logo em seguida novos 

fios nascem por meio do processo do chamado folículo piloso. Cada cabelo 

tem seu programa geneticamente organizado que inclui crescimento (fase 

anágena), repouso (fase catágena), queda (fase telógena) e o recrescimento 

(retorno da fase anagena). 2 O problema ocorre quando este equilíbrio é 

afetado e a perda de cabelo começa a ficar evidente. A queda é um processo 

natural e reversível de regeneração corporal, entretanto se a perda for muito 

intensa ocorre à atrofia da raiz e se o distúrbio não for diagnosticado a tempo, 

podem surgir falhas de fios no local. 

Uma afecção muito relevante na dermatologia é a Alopecia Areata, que 

pode ser considerada uma predisposição genética desencadeada por fatores 

como o estresse emocional e fenômenos auto-imunes. Esta doença pode 

ocasionar a perda de pelos em pontos localizados, bem como a perda de todos 

os pelos corporais. A Alopecia Areata (A.A) produz evidentes alterações 

psicológicas pelo prejuízo na auto-imagem, sendo necessário considerar não 

só a possibilidade de os fenômenos emocionais intensificarem na afecção. 3 A 

importância do conhecimento da Alopecia Areata na área da Estética abrange 

o conhecimento da ausência do fio no folículo piloso, a prevenção, o tratamento 

e o devido encaminhamento aos profissionais preparados para diagnosticar a 

suspeita e tratar possível patologia. 

O objetivo deste trabalho é demonstrar a importância do diagnóstico 

precoce no reconhecimento da A.A pelo tecnólogo em estética para que esse 

se necessário faça o encaminhamento ao dermatologista e em conjunto possa 

ser desenvolvido a melhor forma terapêutica, evitando assim alterações 

inestéticas. 
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1.2 Folículo piloso 

 

Os cabelos além da função de proteção, tem uma grande influência 

social relacionada a auto estima. O fio tem uma estrutura complexa sendo 

bulbo (raiz), composto por células e a haste, (parte livre do cabelo), que 

consiste algumas proteínas, destacando a queratina e a melanina. O cabelo 

tem um ciclo, trocando várias vezes durante a vida. 4 

O folículo piloso é a estrutura que dará origem ao pelo; de acordo com 

TORRES ele está localizado a 4mm abaixo da pele, cujo o fundo está 

deprimido pela papila dérmica que é altamente vascularizada, é a força real 

que dirige o folículo, promovendo informação necessária para a multiplicação 

das células da matriz e assim regulando o ciclo de vida do cabelo.5 

De acordo com STEINER, a denominação do cabelo está relacionada ao 

seu aspecto cutâneo o qual faz parte do folículo pilossebáceo interligado a 

glândula sebácea.2 

As glândulas sebáceas estão inseridas na derme e hipoderme, são  

localizadas predominantes na parte superior do corpo; contém uma grande 

quantidade de células, os sebócitos, que liberam substancias gordurosas, o 

sebo. O sebo em quantidades normais é essencial para a lubrificação e 

proteção da fibra capilar.5 

A haste capilar, que é o cabelo propriamente dito, constitui-se em 03 

partes: medula - que é a parte mais interna do fio; córtex - é a camada 

responsável pela elasticidade do fio e nela constitui-se os grânulos de 

melanina, (pigmentos que dão cor ao cabelo); cutícula - espessura de 0,5 um; 

são células achatadas queratinizadas sobrepostas entre si, podendo formar de 

5 a 10 camadas, que se posicionam em forma de escamas.4,6 

 

 

1.3 Queda dos cabelos 

 

A calvície é uma das alterações inesteticas que mais preocupa o ser 

humano pode ocorrer de maneira precoce. 

O crescimento do cabelo em aproximadamente 1 cm a cada mês de 

forma independente presente em mais de cem mil (100.000) a cento e 
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cinqüenta mil (150.000) fios de cabelo e a perda normal varia de 50 a 100 fios 

ao dia.2 

Assim, a queda de cabelos ocorre, quando a calvice está evidenciada na 

falta de reposição dos fios de cabelo ocorrendo, portanto, em ambos os sexos 

decorrente de fatores genéticos ou até mesmo hormonais.7 

O ciclo capilar alterada e a queda na sua normalidade em crescimento 

normal dos fios, leva a calvície apenas no decorrer da idade ou por fatores 

genéticos destacando assim o ciclo de vida do cabelo em três fases distintas:  

Fase Anágena: é característico do princípio ativo do crescimento do 

cabelo no período de tempo de três a seis anos. Fase Catágena: corresponde, 

diferentemente da primeira fase, da regressão dos fios, ou seja, a sua morte 

ocorrendo no período de três semanas apenas. Fase Telógena: ocorre no 

período de três meses ao passo em que o cabelo sem vida tem a função de ser 

empurrado por um novo fio denominado de anágeno.2 

Observa-se de acordo com a literatura que o cabelo saudável possui um 

ciclo de evolução significativo, pois novos fios nascem por meio do folículo 

piloso. 

O folículo ativo como um fator de transporte em sua fase anágena 

denominada de papila dermal tem função de, como agente regulador a 

interação entre as células e a formação de uma nova matriz extracelular 

importante para o nascimento de novos fios.8,9 

Para que a preocupante queda do cabelo possa ser analisada em seus fatores 

clínicos, é necessária a realização de uma anamnese ao passo em que vários 

fatores devem estar envolvidos como: 2,9 Tempo de duração e freqüência: 

realiza-se um diagnóstico como forma de perceber se suas causas são 

persistentes ou de surtos bem como se a queixa do paciente é aguda ou 

crônica; Queda de cabelo ou alteração da estrutura da haste: é a chamada 

raferação da diferenciação do afinamento do cabelo e sua queda podendo 

assim aumentar ou diminuir os fios; Histórico familiar: doenças genéticas; 

Histórico completo sobre saúde: realiza-se um estudo sobre toda a trajetória e 

assim histórico da doença  como fatores de hipotireoidismo bem como a sífilis, 

a anemia e estresse; Histórico hormonal: neste caso os hormônios em sua fase 

andrógena tem a capacidade de estimular o afinamento e assim a queda dos 

cabelos. Isto significa que a tensão pré-menstrual podem também influenciar a 
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queda dos cabelos; Dietas: é importante equilibrar as proteínas e vitaminas nos 

alimentos quando a queda do cabelo está evidente. Outro fator determinante 

para a queda do cabelo é a utilização de regimes seguidos à risca e 

principalmente sem um auxílio de profissionais, o que contribui para as 

alterações capilares e assim a queda dos cabelos; Hábitos: assim como dietas 

drásticas a utilização de produtos químicos em excesso como tinturas para 

cabelo ou até mesmo uma lavagem freqüente e até mesmo tipos de penteados 

femininos contribuem para a queda de cabelo e enfraquecimento do folículo 

piloso; Drogas: as drogas em geral causam também a perda dos cabelos 

principalmente quando a pessoa está em tratamento contra determinados 

tumores utilizando assim a morfina e quimioterapia; Estresse: o ciclo capilar é 

afetado alterações emocionais como ansiedade alterando assim o ciclo 

capilar.2, 

 

 

1.4 A alopécia areata 

 

A alopecia areata é definida como a perda do cabelo de maneira 

uniforme e portanto apresentando um aspecto ovalado, redondo e irregular de 

acordo com o grau de inflamação do couro cabeludo e sua evolução podendo 

até mesmo afetar demais áreas do corpo onde encontram-se os pêlos como as 

sobrancelhas. Vale ressaltar que esta perda de cabelos e pelos não ocorre de 

maneira total.10 

Neste sentido, a alopecia areata é derivada, do folículo piloso bem como 

das unhas da pessoa. O folículo neste sentido é importante pois é o 

responsável pela atrofia dos fios de cabelo mas não de uma maneira 

irreversível.3 

 Nota-se, portanto, mesmo que uma pessoa esteja com alopecia areata, 

com o decorrer do tempo de tratamento o quadro pode se reverter e assim os 

fatores de auto-estima quanto à estética serão também reconquistados.2,3,5 

Quanto a sua denominação, a alopécia areata considerada também 

como pelada ocasiona a queda dos cabelos de maneira súbita de aspecto 

ovalada, lisa e brilhante atingindo com o decorrer do tempo toda a extensão da 
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cabeça. Quando classificada como universal atingirá, então, os pelos do rosto e 

do corpo ocorrendo, portanto, uma generalização de sua extensão.3,11 

Importante ressaltar que a alopecia areata ocasiona a queda dos 

cabelos, mas sem apresentar qualquer área de inflamação visível em sua 

sintomatologia. 2 

A classificação da alopecia areata é descrita por meio de características 

clínicas observando-se aspectos de localização, extensão e etiopatogenia.2,3 

 

 

1.5 Formas atípicas 

 

As formas atípicas da alopecia areata de acordo com RIVITTI o qual 

classifica determinadas lesões como a perda de cabelos e pêlos do corpo 

humano como sendo: Alopécia areata tipo sisaifo – denominada como inversa 

a ofiásica inversa em sua imagem clínica;  Alopécia areata reticular – esta 

forma é apresentada por separações estreitas nas faixas de cabelos 

preservadas em seu aspecto reticulado em múltiplas placas separadas da 

alopecia; Alopécia areata difusa – considerada como perda da forma aguda e 

difusa em sua fase inicial, afeta principalmente crianças e jovens surgindo em 

formas de placas diferentes da alopecia total ou universal a qual passa a 

evoluir a partir de sua forma no qual seu diagnóstico torna-se mais complicado 

exigindo diagnose diferencial.3 

 

 

1.6 Formas clásscias 

 

Alopécia areata em placa única ou unifocal – de aparência redonda ou 

ovalada e lisa representa a coloração da pele bem como dos pêlos de maneira 

normais distribuídos na periferia da placa.  

Alopécia areata em placas múltiplas ou multifocal – afetam apenas o 

couro cabeludo em suas múltiplas placas típicas bem como em outras áreas 

pilosas.  Alopecia areata ofiásica – ocorre a perda dos cabelos desde a sua 

linha de implantação denominada de temporo-occipital, segundo Rivitti (2005). 
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Alopécia areata total – assim como o próprio nome indica é a perda total 

dos pêlos do couro cabeludo apenas ocorrendo conforme sua denominação o 

acometimento ungueal.3,7,8 

 

 

1.7 Comorbidades da alopécia areata 

 

As comorbidades da alopecia areata acometem a pessoa a alterações 

ungueais bem como manchas de aspecto salmão localizadas na nuca da 

pessoa com alopecia areata, denominadas assim de acometimentos 

extrafoliculares.3,7,8 

Relacionado ao aspecto da mancha salmão na nuca, acredita o autor 

baseado em suas pesquisas, que a presença da denominada hemangioma é 

um plano com a gravidade da alopecia areata. Quanto a sua característica 

universal, o autor apresenta a hemangioma plana em 95% dos casos, 85% 

para a total e 55,5% de alopecia ofiásica. O autor ainda considera, de acordo 

com seu relato de estudo que estes resultados ainda não comprovados e 

necessitando de estudos mais aprofundados justamente pela presença da alta 

freqüência da mancha salmão da população geral.3 

 

 

1.8  Fatores causadores da alopécia areata  

 

Os fatores da alopecia areata podem ser variados em causas reais e 

muitos ainda desconhecidos em sua realidade clínica afetando a pessoa em 

fatores imunológicos, psicológicos e genéticos de acordo com alguns autores. 

Quando caracterizada a AA, os fatores podem ser variados, já que as 

causas reais são desconhecidas. Conforme alguns autores, os fatores podem 

ser genéticos, imunológicos e psicológicos.7 

Para RIVITTI, fatores genéticos estão presente entre 10 a 40% em 

pessoas com alopecia areata afetando assim, no início do processo antes dos 

trinta anos de idade, ou seja, de forma precoce. O autor destaca, neste sentido, 

os fatores genéticos quanto à ocorrência da alopecia areata quando ocorrem 

em gêmeos idênticos ou por aquelas pessoas com Síndrome de Dawn.3 
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 No mesmo sentido, Habif, refere-se  a alopecia areata como:   

“A alopecia areata se associa as outras doenças como da tireóide, 

anemia permiciosa, doença de Addison, vitiligo, lúpus eritemoitoso, 

colite ulcerativa, diabete melito e síndrome de down”. Bruno et al 

(1985), descrevem que AA pode manifestar-se por perda total do pêlo 

corporal (Alopécia Universal), havendo descrito alterações da tireóide e 

autoimunidade associada.12 

 

Para que o diagnóstico possa ser realizado, é necessário conhecer as 

pessoas em fatores de histórico familiar e cultural também em outros fatores 

médicos para que assim, a alopecia areata em fase inicial possa ser tratada em 

suas procedências quanto à patologia dermatológica entre outros fatores, como 

por exemplo, o estresse, fundamentadas também em abordagens 

psicossomáticas. 11 

Quanto ao distúrbio psicológico, CALDEIRA apresenta a alopecia areata 

“como um processo psíquico ao distúrbio fisiológico da pessoa”. Portanto a 

enfermidade denominada de psicossomática justamente por se tratar de um 

quadro clínico de manifestações orgânicas de acordo com o autor que 

submetem a alopecia a uma sobrecarga de conflitos entre a doença e estado 

conflitual não superado.13 

Este processo aliado ao mecanismo da pele como sendo considerado 

um órgão vulnerável é acometida, portanto, quanto à alopecia areata como 

uma fase aguda e crônica podendo estar presente em sua forma simbólica, 

mas real para a pessoa com esta doença causando vários fatores, além dela, 

principalmente de baixo-estima quanto a representação estética e até mesmo 

sentimentos de perda. 3,7 

 

 

1.9 Outros fatores etiopatogênicos 

 

1.9.1 Atopia 

 

A alopecia areata presente em indivíduos atópicos ocorre de maneira 

precoce evoluindo assim em suas formas mais graves apresentando uma 
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desregulação contribuindo assim para a manifestação de fenômenos auto-

imunes presentes nos tecidos específicos de maneira mais intensa.5,7,8 

 

 

1.9.2  Traumas Psíquicos 

 

O principal trauma psíquico são os fatores emocionais como 

mecanismos patogênicos causados pela produção de neuromediadores com o 

poder de influir na imunidade da pessoa diminuindo assim a expressão do 

peptídeo  relacionado a cacitonina no couro cabeludo em doentes com a 

alopecia.14,17 

 

 

1.10 Formas de tratamentos dermatológicos 

 

Dentre os diversos fármacos utilizados em tratamentos de alopecia 

destacam-se: 

- Corticosteróides com aplicação tópica e intralesional: existe uma deficiência 

quanto ao uso de corticosteróide, estudos mais controlados de sua eficácia no 

tratamento da alopecia areata, ao passo em que recentemente foi realizada 

uma comparação no tratamento tópico utilizando-se o dipropionato de 

betametasona e placebo em um estudo duplo-cego em crianças como forma de 

uma análise mais abrangente sobre o tratamento e sua possível eficácia.15 

- Antralina: é aplicada no intervalo de tempo de 20 a 30 minutos no couro 

cabeludo limpo em concentrações que variam de 0,5 a 1% de sua composição 

aplicadas a cada dois dias e logo diariamente. De acordo com os autores, este 

medicamento traz alguns efeitos colaterais como as dermatites irritativas, o 

prurido e até mesmo o escurecimento de cabelos claros entre outros efeitos 

colaterais. 16 

- Minoxidil: é empregado diariamente no couro cabeludo em soluções de 5% 

associado com a antralina ou ácido retinóico variando de 0.025 a 0,05% de 

acordo com a evolução da alopecia agindo diretamente na síntese folicular de 

DNA responsável pela proliferação dos queratinócitos do pêlo e fluxo 

sanguineo regional.3,7,8, 
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- Imunoterapia tópica: segundo Rivitti é uma substância sensibilizante que  

provoca a dermatite alérgica quanto a área afetada produzindo assim uma 

espécie de infiltrado linfocitário quanto a alopecia areata. 3 

 

 

1.10 Tratamentos capilares estéticos para alopecia areata  

 

A pele representa uma importante barreira para a permeação de ativos 

contidos em medicamentos de uso tópico e cosméticos. O extrato córneo é a 

camada mais externa da pele, e é a principal barreira para a penetração de 

medicamentos18 

O passo determinante da absorção cutânea é a permeação através do 

estrato córneo. Teoricamente, existem duas vias potenciais de passagem: a 

transcelular e a intercelular. Contudo, em ambas as vias de permeação, a 

estrutura do estrato córneo obriga o fármaco a se difundir através das 

bicamadas lipídicas intercelulares18.  

No caso de permeação via apêndices, a passagem se dá através dos 

folículos pilossebáceos e óstios19.  

Com o objetivo de facilitar a permeação cutânea, vários métodos para 

remover reversivelmente a resistência desta barreira têm sido utilizados, como 

a esfoliação, que diminui a espessura do tecido e o aumento do fluxo 

sanguíneo, que facilita a permeação dos ativos devido a vasodilatação9.  

 

Em base com estudos científicos alguns procedimentos estéticos podem 

ser associados a tratamentos dermatológicos para prognóstico favorável da 

patologia.  

 

 

1.10.1 Argila  

 

Na medicina natural a argila é uma das principais terapias, se dando o 

nome de argiloterapia ou geoterapia agindo de modo preventivo e amenizaste 

nas patologias.20 
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A argila é composta por partículas extremamente pequenas, chamadas 

de oligoelementos, fazendo parte dessa constituição o ferro, sódio, lítio, cobre, 

magnésio e titânio. Suas principais ações são ativadas quando diluídas em 

água destilada, promovendo as ações de cicatrizantes, absorventes, 

bactericidas, anticéptica e  aumento da metabolização4; 20,21. 

A junção da argila com outros tratamentos estéticos potencializa o efeito 

terapêutico por seus minerais fazerem a ação de mobilização de resíduos 

externos da pele, assim como os resíduos das glândulas sudoríparas e 

sebáceas e também o aumento da nutrição e do fluxo sanguíneo local. 22 

Promove ainda uma leve esfoliação retirando as células mortas 23. Com essa 

esfoliação os agentes terapêuticos entram em contato com mais facilidade ao 

folículo capilar e assim estimulando o bulbo. 

As argilas mais indicadas para tratamentos de queda de cabelo são as  

argilas verde, branca e a preta, mas com ênfase à argila preta por ser mais 

ácida e conter maior quantidade de matéria orgânica e enxofre, indicado para 

alopecias. Mas por a argila preta ser muito rara, também  indica-se as argilas 

verde e branca. A verde por ser rica em minerais e algas marinhas fazendo 

ação absorvente, esfoliante e estimuladora. A argila branca é rica em alumínio 

e oligoelementos, é a mais suave das argilas, promovendo ação 

descongestionante esfoliante, revitalizadora e estimulante, de fácil 

compatibilidade com outras argilas e óleos essenciais. 9,20,22 

1.10.2  Aromaterapia 

 
A aromaterapia é uma ciência e também uma arte terapêutica que utiliza 

substancias aromáticas naturais assim como o óleo essencial  

Os óleos essenciais são conhecidos também por óleos voláteis, estéreos 

ou essências constituídos a partir das plantas e suas partes, constituindo assim 

substâncias voláteis, lipofílicas, são geralmente odoríferos e líquidos 

constituindo portanto a base para a aromaterapia.24 

A utilização das plantas e a extração de óleos essenciais, está 

relacionado aos efeitos que estas plantas reproduziam no homem a partir de 

sua ingestão. 25 

Desde o antigo Egito já se utilizavam a aromaterapia através do alto uso 

dos óleos foram realizadas pesquisas dadas ao nome de terapia vegetal. A 
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partir da 2 guerra mundial ocorreu uma expansão da aromaterapia devido o 

uso dos óleos essenciais para o tratamentos dos feridos.24,25 

Na atualidade alguns países utilizam essa técnica em contextos 

hospitalares e clínicos 26. 

Avaliado sobre o ponto de vista químico os óleos essenciais são aliados 

importantes para tratamentos capilares, pois é comprovada sua eficácia nas 

ações cicatrizantes, anti-sépticas e estimulantes do couro cabeludo, e ainda 

fazendo a correta associação de 02 ou mais óleos diferentes na aplicação 

conseguimos fazer uma sinergia, que é a potencialização do tratamento. Mas 

só existirá eficácia se os óleos forem corretamente extraídos e conservados. 9 

O profissional tecnólogo em estética e imagem pessoal tem condições, 

através do conhecimento e estudo das ações dos óleos, de fazer uso e indicar 

sua aplicação em tratamentos ou prevenção da alopecia areata.  

Deve-se escolher a melhor opção de óleo essencial para cada tipo de 

terapia, orientando o cliente a dar continuidade ao tratamento home care, além 

de informar a correta diluição do óleo em carreador como o xampu ou 

condicionador, sua forma de armazenagem bem como validade de preparação. 

WICHROWSKI, afirma que os óleos essenciais conseguem ativar a 

circulação periférica, por conter moléculas pequenas o bastante para penetrar 

na pele e ativar a circulação e por conseqüência o folículo piloso.9 

Diversos óleos utilizados em tratamentos capilares, pode-se citar: 

Lavanda - anti-séptico, cicatrizante, calmante. Alecrim – estimulante do couro 

cabeludo, anti-séptico e cicatrizante; Milefólio- estimulante do crescimento do 

cabelo; Sálvia- regenerador do couro cabeludo e estimulante do crescimento 

capilar, anti-séptico e antibacteriana.9,18,24 

A utilização dos óleos essenciais nos tratamentos capilares apresenta 

respaldo cientifico, artigos publicados comprovam seus benefícios e resultados 

positivos, porém é necessária a utilização correta do óleo.9,14 

  

 

1.10.3  Eletroterapia 

 

O aparelho consiste em um gerador de alta frequência, bobina e 

diversos eletrodos de vidro. Possui seis tipos diferentes de eletrodos, que 
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variam de acordo com a função a ser desempenhada. São eles: pente, 

fulgurador, standarts pequeno e grande, forquilha e saturador 27,28. O gerador 

de alta frequência é um aparelho que trabalha correntes alternadas e quando 

usado na superfície da pele provoca a formação de ozônio27. 

É utilizada na estética com tensão aproximada de 30 mil a 40 mil volts e 

uma frequência de 150 a 200Khz, sendo um produto de corrente alternada de 

elevada frequência e baixa intensidade. Seus efeitos fisiológicos variam em 

condições térmicas, aumentando o metabolismo e, com isso, a oxigenação 

celular e a eliminação de gás carbônico, e atuando como vasodilatador que 

estimula a circulação periférica, como bactericida e antisséptico pela formação 

do ozônio. Ao contato com o eletrodo, a pele promove um faiscamento que 

converte o oxigênio em ozônio o qual, por sua instabilidade, 27. 

Existem três técnicas de aplicação do aparelho de alta frequência: 

Efluviação ou aplicação direta do eletrodo sobre a pele realizando 

deslizamento; faiscamento ou aplicação à distância, com eletrodo a milímetros 

da pele que produz uma grande diferença de potencial entre este e a pele, 

tornando o ar um condutor de eletricidade; e saturação ou aplicação indireta 

com eletrodo em forma de barra metálica, o qual a pessoa tratada segura o 

porta-eletrodo e o eletrodo durante o tratamento 28. 

Os efeitos fisiológicos que essa técnica possui são: bactericida e 

antisséptico; vasodilatador, provocando hiperemia; térmico; ionização indireta; 

cauterização após extrações de pústulas; ativador do metabolismo, utilizado 

principalmente em tratamentos capilares; oxigenante28. 

 

 

2.0 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica 

com exploração de material já elaborado, constituído por livros e artigos 

científicos. 
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3.0 DISCUSSÃO 

 

Além dos tratamentos dermatológicos para seborréia capilar, existem 

procedimentos estéticos como a argiloterapia, aromaterapia, e alta frequência 

que auxiliam na prevenção e no tratamento do mesmo. São procedimentos que 

estimulam o fluxo sanguíneo, na intenção de levar nutrientes ao folículo piloso 

ou acelerar o efeito medicamentoso, potencializando, desta forma, a ação dos 

ativos farmacológicos e proporcionando uma melhora rápida no quadro da 

afecção.9  

 Estudos farmacológicos comprovam que os medicamentos administrados, 

seguem para a corrente sanguínea, até chegar ao seu receptor. Além dos 

tratamentos dermatológicos como minoxidil, promove ativação do bulbo capilar 

e o aumento do fluxo sanguíneo, também existem tratamentos alternativos, tais 

como: aromaterapia, geoterapia e eletroterapia, que também promovem o 

aumento do fluxo sanguíneo periférico local, na intenção de levar nutrientes ao 

folículo piloso ou aceleração do efeito medicamentoso, com isso a possível 

prevenção ou tratamento da queda de cabelo.9,25,26 

 

 

4.0 CONCLUSÃO 

 

Os cabelos exercem um papel de extrema importância no ser humano, 

visto ser considerado um fator de beleza, afeta sua autoestima quando está 

acometido por patologias como a alopecia areata que compromete a saúde do 

couro cabeludo que está diretamente ligado ao estado dos cabelos.  

 A Alopécia Areata é uma doença que afeta pessoas de ambos os sexos e 

faixa etária, acometendo assim fatores físicos e psicológicos na pessoa além 

de prejudicar a estética referente à importância do cabelo para o ser humano 

como um fator de beleza. 

 Por meio desta pesquisa percebe-se que a assistência da estética 

juntamente com a dermatologia é capaz de realizar uma sinergia quanto ao 

tratamento e mudanças no aspecto do cabelo. Importante ressaltar que 

profissionais de estética devem estar preparados para atuar juntamente com a 
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dermatologia para assim prevenir e/ou diminuir os riscos quanto a queda de 

cabelo e pêlos causadas pela Alopécia Areata. 
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