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Queda Capilar 



Dermatol Clin 28 (2010) 611–618

ESTRUTURA DO CABELO

Apresentador
Notas de apresentação
Nina Madnani 2013Foto de cabelo – cuticula, cortex, medulaMaioria dos produtos desenvolvidos atua na cutícula. Pouco conseguem penetrar no córtex. Procedimentos (colorir/tingir, permantes, alisamentos) levam à danos estruturais e produtos especializados são usados para reparar e reestabelecer (se possível) a integridade natural do cabelo.Brilho do cabelo depende da camada cuticular, que deve estar lesa e regular. A força depende da integridade do córtex, feito 15% de queratina (pele 2%).O cabelo constutii-se de córtex rodeado/circundado por múltiplas camadas de cutícula, com ou sem uma medula no centro. A cutícula exerce um papel importante na regulação da entrada e saída de químicos e água para e aravés do córtex. O protégé de fatores externos e, quando intacta, mantém a superfície do cabelo macia e brilhante.Cutícula tem de 6-8camadas e é muito aderente a camada cortical interna. É lesada em procedimentos que precisam de ruptura/desmembramento do cortex (tintura, descoloração, permanente).Céls cuticulares individuais são feitas de ptínas, lipídeos e polissacarídeos. As células não possuem cor e são arranjadas em sobreposição (em telhado), providenciando uma barreira mpenetrável aos danos externos. As extremidades abertas das “telhas”sobrepostas estão direcionadas de modo a afastarem-se do escalpo, na direção do crescimento ponta. O cabelo adjacente cresce e se move para fora em relação aos outros. Esse arranjo facilita a remoção da sujeira. A sobreposição faz com que somente 1/6 da superficie de cada celula fique exposta. A camada mais externa de células da cutícula é chamada de epicutícula, camada hidrofóbica, que dá a primeira linha de defesa contra água. Imediatamente abaixo está a camada A (A-layer), contendo xx cisteína. Os grupos tióis de cisteína são oxidados para formar pontes disulfeto. Essa cross-linkagem fornece força e rigidez à cutícula. As camadas mais abaixo contém progressivamente menos cistina e menor rigidez. A camada B (exocutícula) fica abaixo, seguida de endocutícula (menor quantidade de cisteina, xx macia). S100A3 é uma importante proteína da endocutícula, danificada durante procedimentos agressivos, instabilizando a estrutura capilar. É essa camada que absorve água e incha, permitindo alterações nas propriedades físicas do cabelo. O complexo de membrana celular separa cada célula da outra abaixo. É camada hidrofóbica composta por ácido 18-MEA (18-metileixosanóico), um lipídeo.Cortex, células fusiformes, cada célula contém macro e microfibrilas dentro de uma matrix rica em cistina. As células ficam unidas por uma substância intercelular contendo queratina de 1-17.As pontes disulfeto entre cisteína dentro do córtex são as mais fortes e importantes ligações que mantém a queratina ligada. São as responsáveis pela forma do cabelo. Desfeitas em procedimentos que alteram o formato do cabelo. Existem pontes de H, mas são mais fracas e podem esticar simplesmente durante uma lavagem. As forças Van-der-Waal e interações Coulumbic (ligações de sais) são as mais fracas. As células do córtex contém melanossomos responsáveis pela cor. A cor é ditada pela presença de feomelanina ou eumelanina detro do melanossomo.A medula está mo centro da fibra capilara. É muito variável no cabelo humano e feita de céls. Especializadas com espaços de ar enre elas. São ricas em glicogênio e citrulina. Ppresente somente no cabelo grosso e escuro no CC e ausente no cabelo grisalho. Funçao desconhecida.Superficie cabelo pH de 4,5-5,5, e mantém as células cuticulares intimamente próximas ao córtex. Danos à cutícula – hair weathering. Perda da cutícula ou elevação de suas pontas expoe o córtex que fica susceptível a danos, como separação das pontas – tricoptilose e desgaste. Categoria dos cosméticos:Categoria 1: sh, condicionadores, seruns, sprays, ceras, géis, mousses: atuam na exocutícula.Categoria 2: atuam no córtex ou alteram a integridade estrutural da haste capilar.



ESTRUTURA CAPILAR

Carbono - 45%;

Hidrogênio - 7%;

Oxigênio - 28%;

Nitrogênio - 15%;

Enxofre - 5%

Cistina – Acido Glutâmico – Arginina  – Serina – Prolina – Treonina – Leucina – Acido Aspártico  



Cutícula - camada mais externa células 
escamosas queratinizadas.

Lipídios intercelulares (ceramidas) brilho, 
maciez e penteabilidade.

Córtex - camada mais externa células 
escamosas queratinizadas lipídios 

intercelulares ceramidas) brilho, maciez e 
penteabilidade.

Medula - camada mais interna, sempre 
protegida.

CABELOS – PONTES INTERCELULARES



CICLO CELULAR

90% dos casos de Queda Capilar 
possuem causas metabólicas 

associadas!

Aumenta a fase telogena.

Diminui a fase anagena.

Apresentador
Notas de apresentação
O foliculo nl é submetido a constantes ciclos (ciclo capilar) com periodos de crescimento e repouso. e consta de 3 fases principais. 1) Fase ANAGENA: esta é a fase de crescimento e proliferacao do fio.  Nesta, ocorre divisão celular intensa e o folículo se encontra na localização mais profunda (derme e hipoderme). Cerca de 85% dos cabelos do couro cabeludo estão na fase anágena que tem a duração variável entre dois e oito anos, dependendo de características individuais. 2) CATAGENA: Fase de  involução em que o foliculo sofre uma apoptose programada. O folículo, nesta ocasião, inicia um movimento de superfialização. aproximadamente 1% dos fios esencontra-se nesta fase que tende a durar  2 semanas. Nao falar: finalizando quando há a parada completa da divisão das células matriciais e o folículo se encontra na altura do músculo eretor do pêlo. 3) NA fase TELÓGENA ha repouso total do folículo. Nela a divisão celular é totalmente interrompida, a haste se desprende das bainhas e adquire a forma de uma clava de coloração clara. Aproximadamente 10% dos cabelos estão nesta fase. O fio telogeno permanece em seu foliculo cerca de 4 a 6 semans ap’os o inicio da anagena. Ela tem a duração de dois a quatro meses quando, então, a haste se desprende (queda do fio).Kenogena: fase em que o fio cai e o foliculo fica vazio.Este ciclo faz com que haja reposicao de um novo fio a cada 3-5 anos, com cada foliculo  tendo 10 a 20 ciclo na vida. RodaEsta atividade ciclica do crescimento capilar  ocorre em um padrao mosaico randomizado em que cada foliculo possui o seu proprio mecanismo de controle onde fatores sistemicos como  hormonios, citoquinas, fatores de crescimento , bem como fatores externos relacionados ao ambiente, como,  toxinas, deficiencia nutricional, vitaminas e energia tem influencia.



CICLO CAPILAR - AA

Influência de uma série de fatores, em especial dos níveis de hormônios andrógenos, da 
alimentação adequada e do suprimento de nutrientes.



CADA FOLÍCULO POSSUI SEU PRÓPRIO MECANISMO DE CONTROLE



O PAPEL DO DTH

Kahokehr, A & Gilling.P.J (2014) Landmarks in BPH – from aetiology to medical and surgical management. Nat. Ver. Urol. DOI:10.1038/neurol.2013.318



Microambiente que envolve as células-tronco do folículo piloso.

Efeito da DHT e testosterona na apoptose 
em células da papila dérmica humana

Nature Reviews Molecular Cell Biology 14, 737-748 (2013)

O tamanho e o volume do folículo estão 
relacionados com o número de células da 

papila dérmica.
Os fibroblastos da papila dérmica 

produzem uma série de FC, em particular 
o FGF-7 e FGF-10 > proliferação de 
células-tronco da matriz do folículo.

Reduz a expressão do gene BCL-2 
(regulador de apoptose).

Apoptose das células da papila dérmica.
Miniaturização do folículo.
Redução da fase anágena.



ALOPECIA ANDROGENÉTICA FEMININA (FAGA)

Tipo mais frequente em ambos sexos.
Grande impacto social.

Pode começar no período peripuberal. 
Característica do hiperandrogenismo. 

O padrão feminino é um processo mais difuso. 
Ferritina, tirotropina e androgênios séricos. 

Tratamento habitual com minoxidil tópico a 2-5% 2x ao dia. 
17β estradiol tópico. 

Antiandrógenios orais. 

Alía Fernández-Montes E et al. Latanoprost en el tratamiento de la alopecia de cejas, pestañas y cuero cabelludo. Más Dermatol. 2014;22:22-26
Uno H, Zimbric ML, Albert DM, Stjernschantz J. Effect of latanoprost on hair growth in the bald scalp of the stump-tailed macacque: a pilot study. Acta Derm

Venereol. 2002;82(1):7-1



Manter ferritina sérica> 40 µg / l. 

Transplante em casos selecionados:

Mulher de 50 anos.

Grave FAGA desde os 18 anos. 

Hipotireoidismo, alopecia de pai e mãe .

Agravamento por 2 meses.

Tratamentos Ferritina 11,9 ng / ml (10-190). 

Ferro oral 80 mgs / dia 3 meses. 

Latanoprost 0,005% + minoxidil em solução hidroalcoólica, 1x ao dia, 3 meses.

ALOPECIA ANDROGENÉTICA FEMININA (FAGA)

Alía Fernández-Montes E et al. Latanoprost en el tratamiento de la alopecia de cejas, pestañas y cuero cabelludo. Más Dermatol. 2014;22:22-26
Uno H, Zimbric ML, Albert DM, Stjernschantz J. Effect of latanoprost on hair growth in the bald scalp of the stump-tailed macacque: a pilot study. Acta Derm

Venereol. 2002;82(1):7-1



Tratamento da AAG

Latanoprosta 0.005%

Minoxidil base 5%

Espumil 100 ml

Aplicar no couro cabeludo seco 2x ao dia

ALOPECIA ANDROGENÉTICA FEMININA (FAGA)

Alía Fernández-Montes E et al. Latanoprost en el tratamiento de la alopecia de cejas, pestañas y cuero cabelludo. Más Dermatol. 2014;22:22-26
Uno H, Zimbric ML, Albert DM, Stjernschantz J. Effect of latanoprost on hair growth in the bald scalp of the stump-tailed macacque: a pilot study. Acta

Derm Venereol. 2002;82(1):7-1



Rushton DH – Clinical dermatology, 2002

LABORATÓRIO EM MULHERES

Ferritina / função tireoideana / zinco / cobre

Se acontecer 

Irregularidades menstruais

Infertilidade

Hirsutismo

Acne cística

Galactorréia

Virilização



Alopecia 
androgênica: 

Queda de cabelo e tem origem genética e hormonal, 
pela ação dos hormonios androgenicos. 

Alopécia areata: Queda de cabelo repentina que começa com uma 
ou mais áreas sem cabelo que podem se encontrar.

Eflúvio telógeno: Condição reversível em que há queda de cabelo 
após uma experiência estressante.

Eflúvio anágeno: Perda incomum de cabelo durante a primeira fase 
(anágena) do ciclo de crescimento do cabelo.

Outras

TIPOS DE ALOPÉCIA



Mudança de estação Desequilíbrio hormonal Poluição

Estresse Desequilíbrio nutricional Envelhecimento

Ansiedade Terapias medicamentosas Outras

FATORES QUE APRESENTAM EFEITO NEGATIVO SOBRE A 
FISIOLOGIA DO CABELO



Nutrientes imunomoduladores e função
Imunonutriente Função

Ácidos graxos poli-
insaturados ω-3 Atua como agente anti-inflamatório, revertendo a inflamação. 

Arginina Estimula a síntese de hormônio do crescimento e melhora o 
número de células T. 

Glutamina Nutriente para as células imunológicas, melhora a função de 
barreira e atua como precursor da glutationa. 

Antioxidantes Manutenção da defesa antioxidante. A vitamina E melhora a 
imunidade mediada por células. 

Probióticos
Embora não seja classificado como imunonutriente, possui 

atividade imunomoduladora, aumentando a fagocitose e 
níveis de IgA. 

ALOPECIA AREATA – SISTEMA IMUNOLÓGICO



Prolactina: Ao se associar ao receptor no folículo, promove a 
sua entrada em fase catagênica além de diminuir a proliferação 

de queratinócitos (células que no folículo capilar produzem a 
queratina do cabelo) e estimula a sua apoptose (morte celular 

programada).

LABORATÓRIO EM MULHERES



Autores: Gonul M,Cakmak SK,Soylu S,Kilic A,Gul U  Revista: Indian J Dermatol Venereol Leprol (Indian
journal of dermatology, venereology and leprology). 2009 Sep-Oct

Ferro: cofator essencial para a atividade proliferativa dos 
queratinócitos da área do bulbo piloso.

Sem reserva adequada de ferro não há repilação.
Manter vitamina B12 > 300 ng/l.

NÍVEIS SÉRICOS DE VITAMINA B12, FOLATO, FERRITINA E FERRO EM 
PACIENTES TURCOS COM ALOPECIA AREATA



Rushton DH – Clinical dermatology, 2002

Deficiência de biotina causa dermatite e queda.

ferritina <40 µg/l – é responsável por 72% queda.

ferritina >40 µg/l – é responsável por 4% queda.

Nas mulheres a deficiência de ferro é a primeira causa de eflúvio telógeno.

L-LISINA melhora a elevação dos níveis de Zn e Fe.

FATORES NUTRICIONAIS



Autores: Park H,Kim CW,Kim SS,Park CW Revista: Ann Dermatol (Annals of dermatology). 
PubMed ID: 20523772. [PubMed]

O efeito terapêutico e o nível alterado de zinco sérico após a 
suplementação de zinco em pacientes com alopecia areata que 

tinham baixo nível sérico de zinco.



VITAMINA D X QUEDA CAPILAR



Actas Dermosifiliogr. 2017;108(3):221---228
FDA New Drug Application Number 21-319: Approved 11-20-2001 for treatment of Benign Prostatic Hyperplasia (BPH). 



Dermatol Clin 28 (2010) 611–618

USO INOVADOR DE ESPIRONOLACTONA COMO ANTIANDRÓGENO NO 
TRATAMENTO DA PERDA DE CABELO PADRÃO FEMININO
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ACTRISAVE®

J of Supercritical Fluids 59:61-71(2011)

Novo ativo finasteride – like.
Opuntia fincus indica e sativa  (Black rice).

Novo nutracêutico para inibição da 5-alfa redutase.
Combinação sinérgica que estimula a proliferação de células da papila 

dérmica.
Isento de citotoxidade.



ACTRISAVE®

J of Supercritical Fluids 59:61-71(2011)

Dose: 150-250 mg/dia



ESTUDO CLÍNICO

Em homens e mulheres com alopecia androgenética



Peptídeos otimizados de células totipotentes do rizoma da Curcuma 
longa Blend de nutrientes oligoelementos. 

(Mg, Fe, Zn, Cu, Ca).

Metionina, cisteina, prolina.

Vitamina C,B1,B2,B3,B8,B9).

Propriedade antioxidante, anti-inflamatória, cicatrizante, 
antimicrobiana, protetora do DNA.

Concentração de 1%.

CAPILIA LONGA – MINOXIDIL - LIKE



CAPILIA LONGA – MINOXIDIL - LIKE

Promove estímulo da papila dérmica.
Modula fatores epigenêticos (miRNAs).

Ação minoxidil-like. 
Fator de crescimento-like (estimula IGF-1).



Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry 2017; 6(1): 41-46

VERSATILIDADE DA CÚRCUMA



Evidências Medicina Complementar e Alternativa Volume de 2014 



Evidências Medicina Complementar e Alternativa Volume de 2014 

PSO é rica em nutrientes benéficos, tais como os 
ácidos graxos essenciais, β-caroteno, luteína e β-γ-

tocoferóis e fitoesteróis. 

320 mg / dia durante 12 meses. 



Australasian Journal of Dermatology (2015) 

Bloqueia os receptores nas paredes celulares.
Bloqueia diretamente a enzima 5-α-redutase.

O extrato de S. repens também contém β – sitosterol.
Tratamento de alopecia androgenética masculina com tópica produtos 

contendo extrato de Serenoa repens.



Australasian Journal of Dermatology (2015) 

Figura 5 Imagens de exemplo de um típico paciente com macrofotografias correspondentes  do couro cabeludo vértice, 
mostrando (A) linha de base, (b), semana 12 e (c) semana 24. A contagem e o tamanho dos cabelos melhoram no semana 

12, mas os efeitos benéficos diminuíram na semana 24. Dose: 320mg/dia.



Journal of Cosmetic Dermatology,1—714

SUPLEMENTAÇÃO DE SEIS MESES COM ÔMEGA 3 E 6 E ANTIOXIDANTES 
COM VITAMINA C E LICOPENO



L-cistina 20 mg, queratina 20 mg, levedura 100 mg, pantotenato de cálcio 60 mg, 
tiamina 60 mg, PABA 20 mg.

Therapy 2007|4(1):56-59

SUPLEMENTO DIETÉTICO AUMENTA A TAXA DE CRESCIMENTO 
ANÁGENO EM MULHERES



AGING, April 2016, Vol 8 No 4

A n-acetil-cisteína previne a perda auditiva relacionada à idade eo perda de células 
ciliadas.

Mulheres: idem e acrescentar ferro quelato 15 a 30mg (exame laboratorial + 
avaliação clínica).

Homens: vit.B6 30mg, zinco quelato 30mg, cobre quelado 0,5mg, exsynutriment 
200mg, biotina10mg, saw palmeto160mg, Vitamina B5 50mg, vit.B2 10mg, vit.B3 

10mg, vitamina B6 50mg, NAC 200mg, arginina 200mg, boiar 100mg, vit.D3 
2.000ui, curcumin 250mg, piperine 5mg.

Excipiente qsp 1 cápsula.
Mande 60 cápsulas.

Posologia: tomar 1 cápsula pela manhã e 1 cp a tarde. 

CÁPSULAS VIA ORAL



AMINOÁCIDOS

Biochemical and Biophysical Research Communications 456 (2015) 626–630

Efeitos of prolyl-hydroxyproline (PO) and hydroxyprolyl-glycine (OG) on transepidermal water loss (TEWL). 
HR-1 hairless mice were fed experimental diets (A), and after 35 days (B). Symbols and bars represent the 

mean and standard deviation (n = 6). N, normal; C, control; PO + OG, PO plus OG. ⁄p < 0.01 vs. the C group
(Student’s t-test)

Dipeptídeos derivados de colágeno oral, prolil-hidroxiprolina e hidroxiprolilo-glicina, 
melhoram a barreira da pele e alteram os perfis de expressão gênica na pele.



Biochemical and Biophysical Research Communications 456 (2015) 626–630

Dipeptídeos derivados de colágeno oral, prolil-hidroxiprolina e hidroxiprolilo-glicina, 
melhoram a barreira da pele e alteram os perfis de expressão gênica na pele.
(CH) estimula a proliferação celular e induz a síntese de ácido hialurônico em 

fibroblastos da pele de ratinho e fibroblastos dérmicos humanos. O ácido 
hialurônico é um componente da MEC, e foi demonstrado que desempenham 

papéis cruciais na barreira da pele, a elasticidade, e hidratação. Por outro lado, 
OG foi detectada uma alta concentração relativamente no sangue periférico 

humano.

AMINOÁCIDOS



Skin Pharmacology and Physiology 2015
Skin Pharmacol Physiol. 2015 Feb 14:28 (5):227-235 [Epub ahead of print Effects of food derived collagen peptides on the expression of keratin an keratin-

associated protein genes in the mouse skin.
Le Vu P1, Takatori R, Iwamoto T, Akagi Y, Satsu H, Totsuka M, Chida K,Sato K ,Shimitu M. 

As benefícios da suplementação dos peptídeos de colágeno nos fibroblastos são conhecidos, 
porém os efeitos nos queratinócitos são pouco explorados.

Estudo publicado este ano no Skin Pharmacology and Physiology Journal demonstrou que 
peptídeos de colágeno aumentaram as expressão de vários – genes – Hair Keratin – associated 

proteins ( KRTAPs) – ligados ao crescimento capilar e diferenciação de queratinócitos.

Hair keratin – associated proteins (KRTAPs) são produzidas durante a fase anágena capilar, 
portanto o estudo sugere que o uso dos peptídeos na alopecia seria um tratamento promissor.

GPRC5D  (Retinoic acid- inducible gene-1) Gene também apresentou aumento na sua expressão 
após a ingestão de peptídeos de colágeno. Este gene está presente na fase anágena.

Aumento de gene (Sprr2a1) associado a função barreira e modulação contra o estresse oxidativo.

EFEITOS DO COLÁGENO ORAL EM QUERATINÓCITOS E NO CRESCIMENTO 
CAPILAR



PRECURSORES DE COLÁGENO



SUGESTÃO DE FÓRMULA

Prolina 500 mg

Hidroxiprolina 500 mg

Glicina 500 mg

Lisina 500 mg

Vitamina C 250 mg

Base para 1 sachê qsp 1 unidade

Mande 30 sachês

Posologia: Dissolver 1 sachê em meio copo de água e ingerir 
pela manhã.



KERANAT®

Aumenta a proliferação celular do couro cabeludo, resultando no aumento do crescimento 
dos fios.

Diminuição do número de fios na fase telógena (fase de queda). 

Aumenta a produção de FC capilar.

Atuação direta na matriz extracelular capilar.

Protege o pigmento natural dos cabelos (evita cabelos brancos).

Atenua a queda decorrente a quimioterapia.

Realça a beleza, brilho e maciez dos fios de dentro para fora.  

Previne a caspa e seborreia.

Promove cabelo forte, robusto e melhora o conforto do couro cabeludo.

The Natural history of androgenetic alopecia.
J Cosmet Dermatol. 2005, 4(1): 41-3. 



KERANAT®

0% lactose glúten free não contém ingredientes transgênicos 

The Natural history of androgenetic alopecia.
J Cosmet Dermatol. 2005, 4(1): 41-3. 



Dose: 150mg/dia
The Natural history of androgenetic alopecia.

J Cosmet Dermatol. 2005, 4(1): 41-3. 

KERANAT®



ALOPÉCIA ANDROGENÉTICA



Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 54 (4): 471-477, out.-dez. 2010
Phytpther. Res. 28: 949 – 955 (2014)

INIBIDORES NATURAIS DE 5 α REDUTASE

Saw Palmetto 160 mg 2x ao dia
Pygeum Africanum 50 a 200 mg 2x ao dia

Urtica dioica 250 a 1200 mg
Genisteína 16 a 54 mg

Β – sitosterol 10 g
Licorice (glycyrrhiza 

glabra)/alcaçuz 1000 mg

Camellia sinensis
(Green tea) 400 a 1000 mg



I J Endocrinol Metab. 2012;10(2): 497-502

ATUALIZAÇÃO SOBRE ANTI-ANDRÓGENOS DERIVADOS DE PLANTAS



Life Sciences 2015

O QUE SABEMOS SOBRE A FITOTERAPIA DA PROSTRITE BENIGNA?



Life Sciences 2015

O QUE SABEMOS SOBRE A FITOTERAPIA DA PROSTRITE BENIGNA?

Apresentador
Notas de apresentação
Secale – centeioPYGEUM AFRICANUM - inactivate the androgen receptor by inhibiting its nuclear translocation 



ÓLEO DE SEMENTE DE ABÓBORA (PSO) – 400 mg de PSO/DIA



ÓLEO DE SEMENTE DE ABÓBORA (PSO) – 400 mg de PSO/DIA

Fi
gu

re
 2

: R
ep

re
se

nt
at

iv
e 

ph
ot

og
ra

ph
s 

of
 p

at
ie

nt
s 

at
 

ba
se

lin
e 

an
d 

af
te

r 2
4 

w
ee

ks
 o

f t
re

at
m

en
t w

ith
 P

SO
.7

'



ÓLEO DE SEMENTE DE ABÓBORA (PSO) – 400 mg de PSO/DIA



Colágeno hidrolisado 12 g

Camellia sinensis 400mg

Exsynutriment® 200mg

Biotina 5mg

Zinco quelado 20mg

Modo de uso: Formular 30 sachês
Administrar 1 sachê por dia, antes de dormir, diluído em água ou 

suco de fruta rico em vitamina C.

Associar com:

Óleo de semente de abóbora 500mg

Modo de uso: 60 doses em cápsula mole gelatinosa
Administrar 2 cápsulas ao dia.

ALOPECIA ANDROGÊNICA



L-lisina, um aminoácido essencial, tem sido mostrado para inibir a 5-alfa redutase. Há 
relatórios de estudo duplo-cego que não anêmicas, mulheres com deficiência de ferro 
com maior queda de cabelos experimentaram uma melhoria significativa na perda de 

cabelo quando tratados com L-lisina e terapia de ferro.

L- LISINA



Colágeno hidrolisado 12 g
Arginina 750mg

Glutamina 5g
Exsynutriment® 200mg

Biotina 5mg
Zinco quelado 20mg
Modo de uso: Formular 30 sachês

Administrar 1 sachê por dia, antes de dormir, diluído em água ou suco de 
fruta rico em vitamina C.

Associar com:

Óleo de peixe (ômega 3) 1 g

Modo de uso: 60 doses em cápsula mole gelatinosa
Administrar 2 cápsulas ao dia, preferencialmente na hora do almoço ou 

jantar.

ALOPECIA AREATA - IMUNOMODULAÇÃO



INTERVENÇÃO NUTRICIONAL NA ALOPECIA PROTOCOLO

Aplicação do equipamento de microagulhamento 0,25 mm no 
local previamente higienizado.

Aplicação o Ionto Bio Factor 2X semana (1 –
microagulhamento 1 – massagem).

Manutenção: MULTICAP+ (linha Nutribio).



Colágeno hidrolisado associado a aminoácidos sulfurados 
tem demonstrado muitos benefícios ao cabelo.  

Dose diária – 5g.
Estimula o crescimento.
Aumento do diâmetro.
Aumenta a hidratação.

COLÁGENO HIDROLISADO



Colágeno hidrolisado 10g
Whey protein (hidrolisado ou isolado) * 20g

Silício orgânico 200mg
Ácido hialurônico 100mg

DMAE 50mg
Metilcobalamina 500mcg

Ferro quelado 30mg
Zinco quelado 15mg

Manganês quelado 2mg
Vitamina C 50mg
Vitamina E 10mg
Vitamina D 1000ui

Modo de uso:  formular 30 sachês.
Diluir 1 sachê em 100ml de água fria ou gelada. Tomar 1 vez ao 

dia antes de dormir.

SHAKE PARA PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA





Dermatol Ther (Heidelb) (2019) 9:51–70



Dermatol Ther (Heidelb) (2019) 9:51–70



 Avaliar alergia alimentar.
 Verificar Fator inflamatório da dieta.

 Auxiliar sistema imune.
 Verificar sistema de detoxificação. 

 Disbiose.

INTERVENÇÃO NUTRICIONAL



An overview of herbal alternatives in androgenetic alopecia

J Cosmet Dermatol. 2019;1–10.



The role of the microbiome in scalp hair follicle biology and 
disease

O infundíbulo abriga um rico microbioma
A figura apresenta a capacidade do infundíbulo que se estende da pele superfície
ao nível da abertura do ducto sebáceo, formando uma bolsa cheia de numerosos
microorganismos. bactérias, leveduras, ácaros e vírus.

POLAK‐WITKA, Katarzyna et al. The role of the microbiome in scalp hair follicle biology and disease. Experimental dermatology, 2019.



Figura 3. O colapso do status imunológico do folículo piloso resulta na desenvolvimento de
alopecia
.O colapso deste status dentro do bulbo resulta em sua destruição (F: histopatologia) e
desenvolvimento de alopecias cicatriciais, subseqüente desaparecimento das aberturas dos
folículos pilosos e perda permanente e progressiva (alopecia cicatricial) vista em tricoscopia.
Em contraste, inflamação na alopecia areata é predominantemente em torno do bulbo.

The role of the 
microbiome in scalp hair 

follicle biology and 
disease

POLAK‐WITKA, Katarzyna et al. The role of the microbiome in scalp hair follicle biology and disease. Experimental dermatology, 2019.



S. aureus (azul) é 
frequentemente

cultivadas a partir de 
pústulas e erosões em 

foliculite.

The role of the microbiome in scalp hair follicle biology and 
disease

POLAK‐WITKA, Katarzyna et al. The role of the microbiome in scalp hair follicle biology and disease. Experimental dermatology, 2019.
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