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CARBOXITERAPIA NO TRATAMENTO DE ALOPECIA 
ANDROGENÉTICA 



 

RESUMO 

Introdução:A alopecia é uma alteração, transitória ou definitiva do folículo piloso, 

que pode trazer importantes consequências emocionais. Diante disso, diversos 

recursos vêm sendo utilizados no sentido de melhorar e, até mesmo solucionar, 

essa alteração, quando não há destruição da matriz capilar. A carboxiterapia é uma 

técnica onde se utiliza o gás carbônico medicinal (Dióxido de Carbono ou CO2) 

injetado no tecido subcutâneo, estimulando assim, efeitos fisiológicos, como melhora 

da circulação e oxigenação tecidual.Objetivo:O objetivo deste trabalho foi verificar 

sua eficácia no tratamento da alopecia. Métodos:Foram realizadas 15 sessões 

consecutivas, realizadas a cada 72 horas, com duração de 20 minutos, em uma 

participante do sexo feminino, 38 anos.Resultados:Foram avaliados através de 

questionário de satisfação além de registros fotográficos. Foi observado o 

surgimento de novos fios, tendo tido aumento na quantidade de cabelo, além de ter 

sido relatada redução da queda dos mesmos.Conclusão: Os benefícios dessa 

técnica frente ao comprometimento nutricional bulbar justifica sua indicação para o 

tratamento dessa alteração inestética, já que alguns dos seus principais efeitos são 

os incrementos na oxigenação e nutrição tecidual. 

Palavras Chaves: Alopecia; Dióxido de Carbono; Folículo Piloso. 



 

 
ABSTRACT 

Introduction: Alopecia is a change, temporary or permanent hair follicle, which can 

provide important emotional consequences. Thus, many resources are being used to 

improve and even solve this change when there is no destruction of the capillary 

array. Carboxitherapy is a technique where the medicinal uses carbon dioxide 

(carbon dioxide or CO2) injected into the subcutaneous tissue, stimulating, 

physiological effects such as improving the circulation and tissue oxygenation. 

Objective: The objective of this study was to assess its efficacy in the treatment of 

alopecia. Methods:15 consecutive sessions were held, taken every 72 hours with 20 

minutes duration, at a participating female, 38 years. Results: We evaluated through 

satisfaction questionnaire as well as photographic records. It was observed the 

appearance of new wires, having had an increase in amount of hair, and has been 

reported to reduce the fall thereof. Conclusion: The benefits of this technique to the 

front bulbar nutritional impairment justifies its indication to treat this unsightly change, 

as some of its main effects are increases in tissue oxygenation and nutrition. 

Keywords: Alopecia; Carbon dioxide; Hair Follicle. 



 

Introdução 

Qualquer alteração que afete o couro cabeludo e os cabelos de uma pessoa, 

alterando sua aparência física, pode ter um impacto importante sobre sua 

autoestima. A alopecia é uma alteração, que ao se fazer presente seus sinais 

clínicos, gera preocupação, podendo ser responsável por isolamento social e até 

familiar, tendo em vista a grande influência estética que a perda de cabelos traz1. 

A grande função dos cabelos é proteger o couro cabeludo das variações 

térmicas e das ações negativas dos raios ultravioletas. Os cabelos desempenham 

um papel importante na composição estética do rosto de homens e mulheres, e, 

perdê-los gera problemas de ordem psicológica2. 

O folículo piloso localiza-se na derme, com um músculo eretor preso à sua 

bainha conjuntiva. A papila dérmica é a extremidade inferior do pêlo, composta de 

fibroblastos que controlam o número de células da matriz e assim o tamanho do 

pêlo. O folículo piloso passa por três estágios principais ao longo do seu 

desenvolvimento3. 

O folículo está em constante crescimento, chamado ciclo capilar,sendo 

dividido em três fases: Fase anágena: é a fase de crescimento, sendo a mais longa 

de todo o ciclo, podendo durar alguns anos.Existe uma atividade celular intensa no 

bulbo piloso, com uma das maiores taxas de mitose de todo o organismo.Fase 

catagênese: fase estacionária, na qual a atividade celular é reduzida e o bulbo entra 

em processo de atrofia e os melanócitos param de trabalhar. As mitoses na matriz 

celular param e a parte transitória do bulbo (parte mais interna) se degenera, a 

papila dérmica começa a se retrair. Fase telógena: é o estágio terminal, de queda, 

onde os fios finalmente se desprendem do folículo já completamente atrofiado (ao 

final da fase telógena, ele pode estar reduzido a 1/3 do seu tamanho original). A 

queda de um pêlo telógeno normal delimita o fim de um ciclo e o início de outro, com 

a substituição por um novo pêlo na mesma localização4,5. 

Normalmente o couro cabeludo na fase anágena é constituído por 80% dos 

cabelos, na fase catagênese de 1 a 2%, e de 10 a 15% na telógena, em indivíduos 

que não apresentam alopecias6.  



 

Alopecia é uma afecção caracterizada pela diminuição ou ausência de 

cabelos, sendo, que, entre os tipos mais comuns estão a areata e androgenética2,7. 

A alopecia areata afeta cerca de 2% da população mundial. É uma afecção 

crônica dos folículos pilosos e das unhas, de etiologia desconhecida, provavelmente 

multifatorial com evidentes componentes auto-imunes e genéticos. Determina a 

queda dos cabelos, por interrupção de sua síntese, sem que ocorra destruição ou 

atrofia dos folículos, motivo pelo qual pode ser reversível8. 

A alopecia androgenética é a mais comum, afeta ambos os sexos, não sendo 

considerada uma doença e sim uma manifestação fisiológica que ocorre em 

indivíduos geneticamente predispostos levando a “queda dos cabelos” e à 

miniaturização folicular progressiva com conversão de fios terminais em velos (finos, 

curtos e raramente pigmentados)9,10. A herança genética pode vir do lado paterno ou 

materno, mas os genes determinantes ainda não são conhecidos11. 

A alopecia androgenética masculina inicia-se frequentemente após a 

puberdade com recessão bitemporal simétrica, evoluindo com acometimento do 

vértex, com progressão variável. Os sinais precoces de calvície podem ser vistos em 

meninos com a faixa etária entre 15 a 17 anos em 14% dos casos12. 

O padrão feminino costuma apresentar-se entre a terceira e a quarta décadas 

de vida, com progressiva piora após a menopausa sendo caracterizado por 

afinamento difuso dos cabelos, poupando a linha de implantação frontal. Na fase 

inicial pode haver queda de cabelos seguida de redução da densidade capilar 

central do couro cabeludo13,14,15,16. 

Sendo uma das causas da alopecia androgenética, a redução da irrigação 

sanguínea ao nível do bulbo capilar, a carboxiterapia é, atualmente, um recurso 

bastante indicado para o seu tratamento.A carboxiterapia, é uma técnica onde se 

utiliza o gás carbônico medicinal injetado no tecido subcutâneo, estimulando efeitos 

fisiológicos como melhora da circulação e oxigenação tecidual17,18,19. 

O dióxido de carbono foi descoberto em 1648 na França, porém seu uso 

terapêutico teve inicio em 1932 na Estação Termal do Spy de Royat, em pacientes 

que sofriam de arteriopatias periféricas,com a finalidade de aumentar a circulação 



 

local, sendo realizado através da administração percutânea na forma de banhos 

“secos” ou submersão da região em água acrescida de CO2
20

. 

O CO2 é um gás inodoro, incolor, atóxico20 e presente em nosso organismo, 

como intermediário do metabolismo celular21. É o produto endógeno natural do 

metabolismo das reações oxidativas celulares, produzido no organismo diariamente 

em grandes quantidades e eliminado pelos pulmões durante a respiração.Devido ao 

seu alto poder de difusão, este gás é rapidamente absorvido e eliminado22,23, ficando 

apenas o efeito vasodilatador17,20 diminuindo o risco de embolia gasosa fatal24,25,26,27. 

O CO2 administrado no tecido celular subcutâneo, através de agulhas, 

provoca um enfisema subcutâneo, proporcionando um descolamento da pele deste 

local, sem traumas vasculares ou neurológicos, porém isso é suficiente para 

aumentar o fluxo sanguíneo em tecidos isquêmicos e a concentração de oxigênio no 

local devido à ação do CO2. O enfisema subcutâneo é absorvido em poucos minutos 

e uma intensa hiperemia pode ser visualizada e sensação de calor no local28,29. 

Com o desenvolvimento de um equipamento capaz de controlar o fluxo 

injetado por minuto, e o volume total injetado, tornou-se possível à aplicação da 

carboxiterapia19. Especialistas afirmam que não existem importantes reações 

adversas sistêmicas e nem muitas contra indicações, mas devemos atentar para as 

seguintes: infarto agudo do miocárdio, angina instável, insuficiência 

cardíaca,hipertensão arterial, tromboflebite aguda, gangrena,infecções 

localizadas,epilepsia,insuficiência respiratória,insuficiência renal,gravidez,distúrbios 

psiquiátricos30. 

A afinidade do O2 com a hemoglobina é alterada pelo pH, pois a acidez 

estimula a liberação de oxigênio, portanto na presença de dióxido de carbono esta 

afinidade é diminuída. Na presença de níveis altos de CO2 nos tecidos ou nos 

capilares próximos a eles, favorece a liberação de oxigênio da hemoglobina, 

disponibilizando mais oxigênio às células, assim originando o efeito Bohr. Quando 

utilizado como método terapêutico, o CO2 excedente é eliminado do organismo por 

mecanismos fisiológicos via respiração ou pelos rins na forma de íons hidrogênio 

(H+) ou íons bicarbonato (H2CO3). O que favorece o metabolismo dos tecidos da 

região a ser tratada17,19,31. 



 

Dessa forma, o principal objetivo dessa proposta de tratamento foi promover 

vasodilatação local com aumento importante do fluxo vascular, incrementando o 

aporte de oxigênio no local da administração. O resultado esperadoé uma série de 

efeitos fundamentais para o tratamento da alopecia como a melhora da 

microcirculação local (neovascularização); melhora da nutrição celular e eliminação 

de toxinas; além de aumento do metabolismo local. Esses efeitos estimulam o 

folículo piloso, resultando no crescimento de um fio mais firme e grosso32. 

As indicações para o uso da carboxiterapia são várias e dentre elas 

destacam-se: arteriopatias, psoríase, úlceras, varizes, estrias, flacidez cutânea, 

fotoenvelhecimento facial, fibro edema gelóide (celulite), na redução de 

adiposidades localizadas (por seu efeito oxidativo sob os lipócitos), e alopecia28,33.  

O objetivo desse trabalho foi verificar a eficácia da aplicação da carboxiterapia 

no tratamento da alopecia, melhorando a cobertura do couro cabeludo além de 

retardar a progressão da queda dos cabelos. 

Métodos 

Toda a coleta de dados foi realizada em consultório fisioterapêutico, tendo 

amostra de 1 indivíduo do sexo feminino. O processo de seleção da participante foi 

voluntário, através de convite verbal. 

Fez-se o uso de imagens fotográficas utilizando uma câmera do celular moto 

G, de 8 megapixels de resolução. As fotos foram realizadas em vista superior para 

inferior com a paciente sentada e olhando para o horizonte com a distância de 20 

centímetros. 

A participante A.C.M 38 anos, inicialmente foi submetida à anamnese 

(ANEXO II) para registro de acompanhamento. Em seguida foi submetida á terapia 

com CO2 administrado via subcutânea, para o tratamento de alopecia 

androgenética.O condutor do gás foi um equipo com filtro apropriado (equipo de 

carboxiterapia – neostockintermedical) que garante a máxima esterilidade do gás, 

conectado a uma agulha BD 0,30x13 mm (30gx1/2”). Foi utilizado o aparelho Ares 

Carboxitherapy fabricado pela IBRAMED. 



 

O método foi realizado na região do couro cabeludo, em toda a área com 

alopecia, a uma distância mínima de 2 cm entre cada ponto, até que se formasse 

uma pequena pápula branca, quando então, a agulha era retirada. 

Durante a aplicação, inseriu-se apenas o bisel da agulha, com inclinação de 

10-15 graus em relação a pele.  

A participante foi submetida a assepsia com álcool a 70%, antes e depois das 

aplicações de carboxiterapia. 

Os parâmetros utilizados foram: volume (ml) : livre; flow ou fluxo (ml/mim) na 

1ºsessão : 100 ml/mim, na 2º e 3º sessão : 150 ml/min (a fim de acomodação da 

paciente ao desconforto causado pela introdução do gás) e da 4º à 15º sessão foi 

utilizado o fluxo de 200 ml/min. Em média o volume de gás (co2) utilizado foi de 

395,8 ml. 

O tratamento constituiu em 15 sessões consecutivas, realizadas a cada 72 

horas, com duração de 20 minutos cada sessão. 

A participante queixava-se de queda dos cabelos e rarefação dos mesmos, 

percebendo o couro cabeludo mais evidente. Relata dieta balanceada, não fazendo 

uso de medicamentos. Os resultados do procedimento foram avaliados através de 

questionário de satisfação (ANEXO I) além de registros fotográficos realizados antes 

e após o tratamento. 

Resultado e Discussão 

A alopecia androgenética resulta de um encurtamento progressivo de 

sucessivos ciclos na fase anágena, os folículos geneticamente predispostos são 

gradualmente miniaturizados e os pelos terminais do couro cabeludo são 

substituídos por pelos velares. Nesses processos de miniaturização em que os 

cabelos ficam mais curtos, mais finos e mais claros34. 

Para uma produção de cabelos fortes, o folículo piloso necessita de ter suas 

células bem nutridas e oxigenadas, ou seja, a nutrição capilar é fundamental para a 

boa constituição dos cabelos e para a manutenção de uma fase anágena 

sustentável35. 



 

De acordo com Silva et al36 a alopecia androgenética por apresentar 

miniaturização dos folículos pilosos, técnicas que aumentam a vasodilatação surtem 

efeitos interessantes, pelo possível aumento do aporte sanguíneo local e melhora da 

nutrição dos tecidos, possibilitando uma replicação celular bulbar, consequência 

disso crescimento de novos fios. 

A aplicação local do CO2 atua sobre o equilíbrio da ligação entre o oxigênio e 

a hemoglobina, disponibilizando maior liberação de oxigênio às células e 

favorecendo o metabolismo tecidual local. A carboxiterapia é, por isso, um recurso 

bastante indicado, por melhorar a nutrição e oxigenação, favorecendo o crescimento 

dos pelos, por melhorar irrigação do bulbo capilar19,31. 

Segundo estudos de Paiva et al37,  pacientes apresentando alopecia 

androgenética foram tratados com carboxiterapia e intradermoterapia, sendo que, 

após a primeira sessão relataram uma aparente melhora da hidratação do cabelo, 

associada a sensação de aumento na resistência dos fios. Notou-se também o 

aparecimento de lanugem na área da alopecia. Com a evolução do tratamento 

houve um aumento da densidade de fios e com progressão anterior da linha do 

cabelo, diminuindo a alopecia. 

Na participante foi observado o aparecimento de novos fios, tendo um 

aumento na quantidade de cabelo. Na segunda sessão foi relatado e observado 

diminuição da queda do cabelo presente no travesseiro.  

A participante mostrou-se satisfeita com o resultado, tendo observado 

importante melhora do quadro, com aparecimento de novos fios na área afetada. 

Manifestou, após finalizar as sessões, desejo de dar continuidade ao tratamento 

(Figura 1 e 2). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: 1°sessão de carboxiterapia        Figura 2: 15°sessão de carboxiterapia 

Conclusão 

A alopecia androgenética é uma patologia multifatorial que determina 

importantes danos àautoimagem de seus portadores. Muitos são os métodos 

terapêuticos propostos no seu tratamento. 

A carboxiterapia é considerada um recurso seguro, sem efeitos adversos ou 

complicações importantes, tanto locais, como sistêmicas, visto que o produto 

utilizadoCO2, possui cerca de 99,9% de pureza, próprio para uso terapêutico. Além 

disso, os casos de complicações e efeitos adversos são relatados como sendo de 

pouca expressão. 

Os benefícios dessa técnica frente ao comprometimento nutricional bulbar 

justifica sua indicação para o tratamento dessa alteração inestética, já que alguns 

dos seus principais efeitos são os incrementos na oxigenação e nutrição tecidual. 



 

Com o levantamento bibliográfico, notou-se grande escassez de pesquisas 

relacionadas ao tema. É necessário que novos estudos sejam realizados, a fim de 

se melhor entender as causas da alopecia, permitindo desta maneira, a elaboração 

de novos protocolos a serem utilizados no seu tratamento. 

Referências 

1.Pereira JM. Propedêutica das Doenças dos Cabelos e do Couro Cabeludo. São 
Paulo: Atheneu, 2001. 

2. Sucar DD, Sougey EB, Neto JB. Surto Psicótico Pela Possível Interação 
Medicamentosa De Sibutramina Com Finasterida. Rev. Brasileira De Psiquiatria. São 
Paulo. março 2002; vol.24(1): 30-33. 

3. Fernandes M. Alopecia Areata e as Relações com Estresse, Depressão e 
Psicossomática: uma Revisão. Monografia Universidade do Extremo Sul 
Catarinense-UNESC, Criciuma 2010; 62p. 

4. Kede MPV; Sabatovich O. Dermatologia Estética. 2ª ed. São Paulo: Atheneu; 
2004. 

5. Brenner FM, Hepp T, Seidel G. Entendendo a Alopecia Androgenética. 
Curitiba(PR) SurgCosmetDermatol 2011;3(4):329-37. 

6.Macedo OR. A ciência da beleza: um médico ensina como manter a saúde e a 
juventude de sua pele. São Paulo: Marco zero, 1989. 

7. Rogers NE, Avram MR. Medical Treatments For Male And Female Pattern Hair 
Loss. the American AcademyofDermatology. New York. 2008; vol.59 (4): 547-566. 

8. Rivitti EA. Alopecia Areata: Revisão e Atualização. São Paulo, Na BrasDermatol. 
2005; 80(1):57-68. 

9.Trüeb RM. Molecular mechanisms of androgenetic alopecia. ExpGerontol. 2002; 
37(8-9): 981-90. 

10. Krause K, Foitzik K. Biology of the hair follicle: the basics. SeminCutanMedSurg. 
2006;25(1):2-10. 

11. Weide A. A utilização da finasterida no tratamento da alopecia 
androgenética.Rev.Da Graduação.Porto Alegre: Edipucrs, 2009; vol.2 (1). 

12. Trancik RJ, Spindler JR, Rose S et al: Incidence of androgenetic alopecia in 
males 15-17 years of age. Poster presented at 3rd Intercontinental Meeting of the 
Hair Research Societies, Tokyo, Japão. 2001; Junho 13-15. 

13. Norwood OT. Incidence of female androgenetic alopecia (female pattern 
alopecia).Dermatol Surg. 2001;27(1):53-4. 



 

14.Donk JVDD, Hunfeld JAM, Passchier J. Quality of life and maladjustment 
associated with hair loss in women with androgenetic alopecia. SocSci med. 1994; 
38(1): 159-63. 

15. Ludwig E. Classification of the types of androgenetic alopecia (common 
baldness) occurring in the female sex. Br J Dermatol. 1977; 97(3):247-54. 

16.Lee WS, Ro BI, Hong SP, Bak H, Sim WY, Kim do W, et al. A new classification of 
pattern hair loss that is universal for man and woman: Basic and specific (BASP) 
classification. J AmAcadDermatol. 2007; 57(1): 37-46. 

17. Carvalho ACO, Viana PC, Erazo P. Carboxiterapia – Nova Proposta para 
Rejuvenescimento Cutâneo. In Yamaguchi C. I AnnualMeetingofAesthetic 
Procedures. São Paulo: Santos, 2005: 575-79. 

18. Goldman MP, Bacci PA, Leibashoff G, Hexsel D, Angelini F. Carboxytherapy. In: 
Goldman et al. Cellulite – Pathophysiology and Treatment. New York: Taylor & 
Francis, 2006: 197-208. 

19. Worthington A, Lopez JC. Carboxiterapia – Utilização do CO2 para Fins 
Estéticos. In: Yamaguchi C. II Annual Meeting of Aesthethic Procedures. São Paulo: 
Santos, 2006:567-71. 

20. Borges FS, Scorza FA. Carboxiterapia: Uma Revisão. Bragança Paulista-SP. 
Revista Fisioterapia Ser- Ano 3 (4) 2008. [Acesso 02 Setembro 2015]. Disponivel 
em: http://www.proffabioborges.com.br/wp-content/uploads/2009/11/carboxiterapia-
uma-revisao.pdf 

21. Marsili C. Carboxiterapia – Sociedade Brasileira de Cirurgia e Medicina Plástica 
Estética – São Paulo, 2007. 

22. Guytonet al. Tratado de Fisologia Médica. 10º Ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan; 2002. 

23. Ganong WF. Fisiologia Médica. 4 ed. São Paulo: Atheneu; 2006. 

24. McMahon AJ, Baxter JN, Murray W, Imrie CW, Kenny G, O´Dwyer PJ. Hellium 
pneumoperitoneum for laparoscpic cholecystectomy: ventilatory and blood gás 
changes. Br J Surg 1994; 81: 1033-6. 

24. Roberts MW, Mathiesen KA, Ho HS, Wolfe BM. Cardiopulmonary responses to 
intravenous infusion of soluble and relatively insoluble gases. SurgEndosc 1997; 11: 
341-6. 

25. WolfJSJr, Carrier S, Stoller ML. Gas embolism: helium is more lethal than carbon 
dioxide. J LaparoendoscSurg 1994; 4:173-7. 



 

27. Yau P, Watson DI, Lafullarde T, Jamilson GG. An expermentalstudy of the effect 
of gas embolism using different laparoscopy insufflation gases.J 
LaparoendoscAdvSurg Tech 2000; 10: 211-6. 

28. Carvalho ACO, Erazo P, Viana P C. Carboxiterapia: revisão bibliográfica e novas 
indicações. Atualização em cirurgia Plástica Estética e Reconstrutiva, Editora Santa 
Isabel; São Paulo 2006: Cap.114; pag.893-900. 

29. Costa CS, et al. Avaliação Citométrica dos Adipócitos Localizados no Tecido 
Subcutâneo da Parede Anterior do Abdome Após Infiltração Percutânea de CO2. 
Ver. Col. Bras. Cir. 2011; São Paulo 38(1): 015-023. 

30. Mejia DPM, Oliveira NVB. A Eficácia da Carboxiterapia como Tratamento no Pré 
e Pós-operatório da Lipossucção Abdominal: Revisão Bibliográfica. Pós-graduação 
em Fisioterapia Dermato Funcional - Faculdade Cambury. [Acesso 04 Setembro 
2015] Disponível em: http://portalbiocursos.com.br/ohs/data/docs/18/77_-
_A_eficYcia_da_carbox._como_tto_no_prY_e_pYs-
operatYrio_da_lipossucYYo_abd._rev._bib._1.pdf 

31. Corassa JM, Pereira FLC, Penha MR, Corassa MP. Uso da Carboxiterapia no 
Tratamento de Distúrbios Vasculares: Resultados Preliminares. Revista de 
Angiologia e Cirurgia Vascular; (5) Setembro/outubro 2006. 

32. Filho CBM. Alopecia Androgenética Masculina: Revisão e a Atualização em 
Tratamentos. Universidade Tuiuti do Paraná – Curitiba; 2011. [Acesso setembro 
2015] Disponível em:www.dermatologia.net 

33. Domingues ACS, Macedo CSAC. Efeito Microscópio do Dióxido de Carbono na 
Atrofia Linear Cutânea. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de 
Fisioterapia do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UNAMA-Universidade 
da Amazônia. Belém Pará 2006; 10-46. 

34. SINCLAIR R, DAWBER RP. Androgenetic alopecia in menandwomen. 
ClinDermatol, 2001; 19:167-78. 

35.Junior ACL. Socorro, estou ficando careca. São Paulo: Ed MG, 2005. 

36. Silva EA, Patricio ME, Paula VB. Terapia Capilar para o tratamento da Alopecia 
Andogenética Masculina e Alopecia Areata. Universidade do Vale do Itajaí – 
UNIVALI; Florianópolis, Santa Catarina: Registrada pela empresa Estratos da Terra. 
2012. 

37. Paiva LMG, Boffio RF, Prado JC, Carlucci AR. Protocolo para Tratamento da 
Alopecia Androgenética. Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino-IBRAPE, São 
Paulo. [Acesso em 02 setembro 2015] Disponível em: 
http://www.ibrape.com.br/site/artigos/alopecia_androgenetica.pdf 



 

Anexo I – Questionário de Satisfação 

1- Você percebeu o crescimento de novos fios de cabelo? 

( ) Sim    ( ) Não 

2- Você percebeu a diminuição da queda dos fios de cabelo? 

( ) Sim    ( ) Não 

3- Sentiu-se satisfeito com o tratamento? 

( ) Sim    ( ) Não 

4- Você daria continuidade ao tratamento? 

( ) Sim    ( ) Não 

 

 

___________________________   _________________________ 

    Assinatura             Local/Data 



 

Anexo II – Ficha de Anamnese 

Nome:______________________________________________________________ 

Data Nascimento:___/___/___    Celular:___________________ 

Endereço:___________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Email:______________________________________________________________ 

Tipo Racial do Cabelo: ( ) asiático ( )caucasiano ( )africano 

Curvatura: ( ) Liso ( ) Ondulado ( ) Crespo 

Característica do couro Cabeludo: ( ) Normal ( ) Seco ( ) Oleoso 

Elasticidade: ( ) Boa ( ) Pouca ( )Nenhuma 

Textura: ( ) Fina ( ) Média ( )Grossa 

Química nos Últimos 12 meses: ( ) Alisamento ( ) coloração ( ) Hena ( ) Tonalizante  
( ) Reflexos/Luzes ( ) Permanente ( ) Outros 

Alopecias: ( ) Andrgenética (falhas nas laterais) ( )Difusa (1ºquadro de queda) ( ) 
Areata (em rodinhas/emocional) ( ) Cicatricial (cicatriz) ( ) Traumática-Tração ( ) 
Universal (acomete todos os pelos do corpo) 

Patologias: ( ) queda acima de 100 fios ( ) Hereditário ( ) Tricoptilose (ponta dupla) ( ) 
Triconodose (nó nos fios) ( ) Seborréia ( ) Dermatite ( ) Tricotilomania (arrancar os 
Cabelos) ( ) Pitiriase Capitis (Caspa) 

Afecções: ( ) Coração ( ) Epilepsia ( ) Antecedentes Cancerígenos ( ) Gestantes ( ) 
Diabete ( ) Hipertensão ( ) Hipotensão ( ) Alergia ( ) Portador de Pino ( ) Depressão      
( ) Stress ( ) Tireóide 

Alimentação: ( ) Frutas ( ) Verduras ( ) Água ( ) Carnes 

Medicação: __________________________________________________________ 

 

 

___________________________________  ___________,_____/____/____ 

  Assinatura       Local/Data 


