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Alopécia - Queda de Cabelo 

 

A Alopécia – popularmente conhecida como “Queda de Cabelo” - é um 
processo fisiológico que gera a queda parcial ou total dos cabelos, em função 
de um desarranjo no ciclo capilar. 

Para a grande maioria das pessoas, a perspectiva de uma calvície, 
principalmente precoce, é assustadora. Por isso, a perda dos cabelos tem um 
impacto emocional muito grande na qualidade de vida das pessoas afetadas. 

 A Alopécia pode ser desencadeada por inúmeros fatores, atingindo o couro 
cabeludo todo ou apenas determinadas áreas, sendo mais frequentemente em 
homens (cerca de 70% - Androgenética) que mulheres ( cerca de 30%) 
atingidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alopécia 

 

Alopecia Areata 

 

 

Alopecia androgenética em homem de 33 anos 



Causas Principais: 

. Androgenético: é a causa mais frequente de alopecia entre homens e 

mulheres, pois está relacionada à associação de fatores genéticos 
(hereditário) e a alteração do hormônio sexual masculino:Testosterona 

No Sexo Masculino começa a se manifestar entre a puberdade e vida adulta, 
principalmente em homens caucasianos, tendo vários graus e senão tratada a tempo 
pode levar à Calvice precoce permanente;  

No Sexo feminino a queda pode iniciar-se a partir dos 30 anos e se intensificar 
durante ou após o período do climatério (menopausa), onde os fios tornam-se finos e 
rarefeitos. 

.Traumática: que tem origem em contusões (uso de elásticos que promovem 

muito forte repuxo) ou lesões do couro cabeludo. Podem ocorrer por excesso 
ou aplicação inadequada de produtos químicos e abuso de calor 
(temperaturas muito elevadas - secadores e chapinha) que irão danificar o fio 
do cabelo; 

. Alimentar: Dietas que cortam o consumo de carne vermelha podem deixar 

a mulher principalmente com:carência de ferro, vitaminas e aminoácidos no 
organismo, com isso o oxigênio, não chegará em quantidade suficiente a bulbo 
fazendo com que os fios nasçam já enfraquecidos; 

 

Outras Causas: 

. Areata: É a queda capilar relacionada especialmente a fatores autoimunes e seu 

agravamento é influenciado pelo emocional (Estresse). 

. Congênita: Esta queda capilar está ligada a fatores hereditários, com ausência total 
ou parcial desde o nascimento. 

. Neurótica: também chamada de tricotilomania, é a queda onde o indivíduo "arranca" 
os próprios cabelos conscientemente ou não. 

. Secundária ou Medicamentosa: Esta queda capilar aparece após algum distúrbio 
interno dos órgãos (principalmente Distúrbios na Tireóide e Ovárianos), durante a 
evolução de Doenças Auto Imune, infecções e ou utilização de medicamentos como a 
quimioterapia. 

. Excesso de Oleosidade/Seborréia: O couro cabeludo oleoso pode levar ao 
aparecimento da Dermatite Seborréicado couro cabeludo, onde pode se 
observarsintomas como escamação, coceira e eritema, os quais contribuem para a 
Queda Capilar. 

. Eflúvio: também chamada de deflúvio, é a causa mais comum de perda de cabelos 
entre as mulheres; consiste na quebra harmoniosa do ciclo de vida capilar. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tricotilomania


. Alérgica: pessoas alérgicas a glúten do trigo e a lactose ou caseína do leite de vaca 
são os mais propensos a terem calvície. 

A Linha Anti Queda Florata foi desenvolvida para reverter à queda capilar, 
tratar o couro cabeludo e fortalecer o fio de cabelo. Os produtos possuem em 
sua composição, ativos com eficácia comprovada em estudos científicos 
publicados, e que vem sendo utilizados pelo mundo todo.  

 

 


