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Resumo 

Os estudos em estética, dermatologia e cosmética têm se intensificados no que se refere a queda 

de cabelo. Muitos fatores contribuem para a perda de cabelo, seja por fatores externos ou 

internos a pessoa acometida. Esta patologia conhecida como alopecia é determinada pela perda 

de pêlos em qualquer parte do corpo, seja em definitivo ou não. A classificação das alopecias 

se dá em dois grupos: as cicatriciais e não cicatriciais, sendo essas últimas possíveis de reversão 

mediante tratamento adequado. Dentre as alopecias não cicatriciais a mais frequente é a 

Alopecia Androgenética (AAG), definida pela interferência androgênica na formação e 

posterior queda dos fios. Considerando que este tipo de alopecia atinge um número considerável 

da população e diante da possibilidade de melhora ou cura desta forma de alopecia, este artigo 

se propõe compreender a importância da terapia do microagulhamento no tratamento da 

alopecia androgenetica. Destaca-se ainda que este estudo se consubstancia a partir da pesquisa 

exploratória e bibliográfica, tendo o seu aporte teórico metodológico ancorado em autores como 

Azulay1, Dawber e Vanneste2, Fernandes3, Rivitti4, dentre outros, que nos permitiram concluir 

que a técnica de microagulhamento cutâneo consiste em uma alternativa terapêutica 

comprovada contra a alopecia androgenética. 
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1 Introdução 

 

Em uma sociedade que prima pela aparência e em que a pessoa é avaliada conforme 

padrões estéticos duramente estabelecidos, cabelos fartos e bem tratados são considerados 

sinais de cuidados pessoais, autoestima elevada, fontes de sedução e também uma prova de boa 

saúde física e emocional.  

                                                 
1 Acadêmica do curso de Pós-graduação MBA em Tricologia Coméstica e Terapia Capilar. 
2 Profª. Orientadora da Faculdade Faserra. 



2 
 

Neste contexto, a perda de cabelo, seja ela natural ou provocada, é tida como um grande 

problema pela maioria da população, que reconhece os cabelos como parte fundamental da 

estética corporal, influenciando diretamente em seu estado emocional, e por conseguinte na 

convivência social. 

Muitos fatores devem ser considerados quanto a queda de cabelo, desde problemas de 

saúde como as doenças autoimunes, passando por tratamentos médicos como a quimioterapia, 

acidentes como queimaduras e escalpelamentos, carência nutricional por má alimentação, uso 

inadequado de produtos químicos, disfunções hormonais e finalmente causas emocionais, como 

o stress e a ansiedade. A queda de cabelo passa a ser preocupante tanto do ponto de vista estético 

quanto de saúde quando se torna uma patologia conhecida como alopecia, ou seja, a perda de 

pêlos no corpo. 

Cientificamente a alopecia é dividida em dois grupos, cicatriciais e não cicatriciais, e 

neste último grupo encontra-se a Alopecia Androgenética, que será estudada mais 

especificamente. 

Um estudo aprofundado aponta que a esta enfermidade atinge uma significativa parcela 

da população, em sua maioria do sexo masculino, e por esses motivos muito se tem investido 

em métodos que possam curar a queda de cabelo, ou pelo menos que atenuem os sintomas, 

contribuindo para o bem-estar físico, psicológico e social do indivíduo. 

Com o intuito de levantar dados acerca da doença, suas causas e consequências, este 

artigo busca apresentar o tratamento do microagulhamento cutâneo como uma alternativa viável 

e eficaz no reestabelecimento capilar de portadores da Alopecia Androgenética.  

 

2 Fundamentação Teórica 

 

2.1 Breves considerações sobre os cabelos 

 

De acordo com Dawber e Vanneste2, os cabelos possuem, desde a antiguidade, funções 

que extrapolam a sua principal finalidade que é a de proteção contra qualquer agressão externa 

que o couro cabeludo possa ser exposto, como por exemplo a exposição aos raios ultravioletas. 

Para Silva e Patrício5, os cabelos possuem um significado importante na aceitação social das 

pessoas, sendo considerados por algumas civilizações como símbolos de saúde, poder e força; 

da mesma forma os cabelos possuem um grande significado em algumas vertentes religiosas, 

pois para algumas o cultivo de fios longos é sinal de respeito as escrituras bíblicas, e em  outras 

visões os fiéis acreditam que o ato de raspar a cabeça é um ato de abnegação, renovação e 
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desprendimento material. Destaca-se também o ponto de vista psicológico no qual os cabelos 

se apresentam como uma forma de afirmação pessoal, determinante para elevar a autoestima, 

vaidade, por vezes utilizado como artifício de sedução, podendo ser compreendido também 

como um fator de exclusão social por pessoas preconceituosas. 

Anatomicamente o fio de cabelo é definido como uma estrutura que se origina de uma 

glândula sebácea com um pêlo chamada de folículo piloso. Fernandes3 traz a definição de pêlo 

como sendo 

 

[...] constituído de uma por uma raiz e uma haste (talo). A raiz é composta de várias 

camadas de queratina e possui uma extremidade inferior em forma de bulbo que cobre 

a papila dérmica. A haste (talo) é a parte livre do pêlo: é a massa de queratina (p. 4). 

 

É no folículo piloso que o ciclo evolutivo capilar acontece, repetindo-se de 20 a 40 vezes 

durante a vida, e obedecendo três fases segundo Azulay1 e Macedo6, as quais são: anágena ou 

anagênese, catágena ou catagênese e telógena ou telogênese. 

A fase anágena ou anagênese é identificada como o período de crescimento capilar, 

dando origem a fios novos e saudáveis. Caracteriza-se por intensa atividade de divisão celular, 

onde o fio se apresenta grande, com haste escura e bulbo sadio. Tem a duração média de dois 

ou três anos em homens e de seis a oito em mulheres, e o esperado é uma queda de 30 a 50 fios 

por dia. Requer atenção quanto a patologias de queda de fios quando esses caem juntamente 

com o bulbo capilar, indicando problema por se tratar de fios vivos e saudáveis. A fase catágena 

é também conhecida como catagênese, tendo duração de aproximadamente duas a três semanas, 

e observa-se que a atividade de reprodução celular diminui e o fio toma uma forma arredondada 

na ponta e de coloração escura. Já a fase telógena ou telogênese tem duração de 

aproximadamente quatro meses, neste momento o fio já se encontra em processo de queda, se 

desprendendo do bulbo para dar espaço a outro fio nascente, reiniciando o ciclo capilar. 

Macedo6 ressalta que em relação ao ciclo capilar o couro cabeludo “é constituído 

normalmente com oitenta por centro (80%) dos cabelos na fase anágena, de um a dois por centro 

(1-2%) na fase catágena e de dez a quinze por cento (10-15%) na telógena”.  

De acordo com Macedo6, quando se apresenta saudável, o couro cabeludo possui entre 

cem e cento e cinquenta mil fios de cabelo. Em humanos tem a característica peculiar de serem 

pré-determinados desde o nascimento, e seu crescimento está intimamente ligado a variações 

genéticas. Afirma ainda que qualquer alteração apresentada pelo couro cabeludo é identificada 

pela localização em que acontece, pois “o pêlo e a glândula sebácea provém de um folheto de 

embrião chamado ectoderma, enquanto a papila dérmica deriva de outro folheto, o mesoderma”. 
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2.2 Definição de Alopecia  

 

Macedo6, Caracterizando a perda de cabelos patológica como a queda de mais de 100 

fios por dia, muito tem se estudado sobre as características desse distúrbio, cientificamente 

chamado de alopecia. 

Para Rebelo7 A alopecia é uma doença dermatológica inflamatória crónica comum que 

afeta os folículos pilosos e define-se pela perda parcial ou total dos pêlos ou cabelos. A sua 

etiologia e subsequente desenvolvimento não estão ainda totalmente esclarecidos.  

De acordo com Borges8 a alopecia é qualquer perda de cabelo ou pêlos, seja ela 

definitiva ou temporária. Silva e Patrício9 assevera que a preocupação com a perda de cabelo 

não é contemporânea, haja visto os estudos sobre a alopecia realizadas por Celsius (14 a 37 

a.C.), bem como por Orentreich em 1960. 

Comumente localizada no couro cabeludo, a alopecia também pode ter ocorrências em 

outras partes do pilosas do corpo, bem como pode se configurar em partes isoladas ou ainda de 

forma generalizada, sendo esta última, muito rara de ser registrada.  

Desta forma, Hunt e Mchale (2005) salientam que a alopécia 

 

É uma doença dermatológica inflamatória crónica comum que afeta os folículos 

pilosos. A sua etiologia e subsequente desenvolvimento não são totalmente 

compreendidos, mas pode definir-se como uma desordem autoimune que resulta da 

combinação de fatores genéticos e ambientais. Não é dolorosa, embora possa haver 

irritação da pele, bem como problemas físicos resultantes da perda dos cílios e 

pestanas (apud REBELO7). 

 

Tanto as pesquisas realizadas por Steiner9 e por Hepp10 classificam a alopecia em dois 

grupos, considerando as características clínicas, a extensão e a localização da ocorrência, bem 

como sua origem: alopecias cicatriciais e as não cicatriciais. De acordo com os supracitados 

teóricos, as alopecias cicatriciais são perdas de cabelos ou pêlos decorrentes de processos 

oriundos de cicatrizes, provenientes de enfermidades ou não, como queimaduras, radioterapia 

entre outros. Possuem caráter irreversível uma vez que os folículos pilosos foram atingidos e 

assim não há mais possibilidade de crescimento de fios novos. As alopecias cicatriciais são: 

Genodermatoses; Lúpus eritematoso; Líquen plano; Pseudopelada de Brocq; e Foliculite 

declavante. 
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Ainda de acordo com Steiner9 e Hepp10, as alopecias não cicatriciais são as formas mais 

frequentes de alopecias, sendo originárias de diversas fontes, com causas externas ou não ao 

indivíduo, como disfunções hormonais, stress, doenças autoimunes, doenças psicossomáticas e 

exposição a produtos químicos por exemplo. Comumente são consideradas reversíveis, pois 

tratam-se de casos onde a estrutura capilar interna não foi comprometida. Por essa 

reversibilidade são o grande filão da indústria estética e dermatológica. As alopecias não 

cicatriciais são: Genodermatoses; Infecciosas; Tricotilomania; Alopecia areata; Eflúvio 

anágeno; Alopecia de tração; Eflúvio elógeno agudo e crônico; e Alopecia androgenética. 

No entanto, devido a grande incidência populacional e a busca cada vez maior bem por 

tratamentos relacionados à alopecia androgenética, é que se optou neste estudo por este tipo 

específico de alopecia, onde buscaremos identificar as características, causas e consequências 

desta enfermidade. 

 

2.3 Alopecia androgenética 

 

Conforme Pereira11, a alopecia androgenética (AAG) é alvo de um número crescente de 

pesquisas que buscam identificar as causas e possíveis soluções para o problema, uma vez que 

se manifesta com maior frequência em homens e mulheres adultos, tornando-se uma fonte de 

preocupação estética para os acometidos pela doença. 

A AAG é classificada como sendo uma alopecia não cicatricial, cuja característica 

principal é a “perda progressiva do diâmetro, comprimento e pigmentação do cabelo. Os dois 

principais fatores causais deste distúrbio são os níveis de androgénios e fatores genéticos”. Na 

AAG, os folículos passam a não se desenvolver ou até se desenvolvem, mas em tamanho menor, 

rareando em espessura e quantidade, com alterações na pigmentação do pêlo, atingindo 

características de velos.  

Associada a um descontrole androgênico, a AAG tem como principal característica a 

interferência hormonal na queda de cabelos, pois os folículos passam a não se desenvolver ou 

até se desenvolvem, mas em tamanho menor, rareando em espessura e quantidade, com 

alterações na pigmentação do pêlo, atingindo características de velos.  

Calland13 observa-se que na AAG a atuação destes hormônios androgênios interferem 

na fase anágena da formação do fio, que passa a durar somente um mês, acelerando o ciclo 

biológico do cabelo, prejudicando desde o folículo, com diminuição da papila dérmica, assim 

como da haste do pêlo e da matriz em crescimento, gerando um fio de espessura inferior e com 
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pigmentação mais fraca. Vale ressaltar também que a nos casos de alopecia androgenética foi 

constatado que a fase telógena se estende por até três meses. 

De acordo com Rutowitsch (apud Silva e Patrício5) a AAG gera queda de fios em casos 

mais específicos e avançados da doença. Segundo ele, o que ocorre geralmente é a 

miniaturização de forma gradual ou progressiva dos fólicos pilosos, fazendo com que os pêlos 

em telegênese virem velos, por conta da ação de da enzima 5 alfa-redutase tipo II, responsável 

por converter o hormônio testosterona em diidrotestosterona (DHT), ocasionando assim o 

enfraquecimento do fio. Esta afirmação explica, portanto, as causas da AAG ser mais presente 

em indivíduos do sexo masculino. 

Em mulheres a presença da AAG é notada entre a terceira e quarta etapa da vida, com 

afinamento dos pêlos, causando, e as causas hormonais precisam ser associadas a outros fatores 

como a menopausa, ao hipertiroidismo, a infertilidade, entre outros.  

De acordo com Hepp10, nos homens é determinada geneticamente, iniciando-se após a 

puberdade, apresentando um acentuado recuo das têmporas em direção ao vértex, e/ou com a 

formação de coroa proveniente de rarefação dos fios no vértex, em ambos os casos pode ocorrer 

a perda total dos cabelos. 

 

2.4 Microagulhamento cutâneo  

 

Em casos de alopecia muitos tratamentos têm sido estudados e testados, dentre eles 

estimulação mecânicas, utilização de lasers e/ou cosméticos e métodos alternativos. Esta 

pesquisa apresenta o microagulhamento cutâneo como forma de estímulo ao couro cabeludo, 

visando reativar os folículos capilares que foram prejudicados.  

A técnica é recomendada principalmente para casos de alopecias não cicatriciais, 

ocasionados por problemas dermatológicos, após uso de produtos químicos, por crises de 

estresse ou alterações hormonais, e é indicado para indivíduos no estágio inicial da perda de 

cabelo. 

Para Katzer13, a técnica do microagulhamento cutâneo no tratamento da alopecia 

consiste na injeção de medicamentos e/ou produtos específicos no couro cabelo através destas 

microagulhas, induzindo a reação dos folículos capilares.  

Além da inserção de medicamentos, ressalta-se que a técnica, ao provocar 

microperfurações na pele, acarreta a formação de micro lesões no couro cabeludo, dando início 

a um processo de inflamação cutâneo, forçando um processo de cicatrização, assim estimulando 
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a regeneração celular e a produção de colágeno, pois os ferimentos e a coagulação sanguínea 

estimulam a cicatrização e, por conseguinte, o crescimento capilar (KATZER13). 

O aparelho utilizado no tratamento atualmente é conhecido como Derma Eraser®3 

(figura 1). Este aparelho é utilizado na realização de terapias percutâneas de estimulação de 

colágeno, indicado não somente para o tratamento da alopecia, mas para outras afecções como 

acne, estrias, cicatrizes, entre outros. 

 

 

 

 

 

Fonte: VRMEDICAL14 

Figura 1 – Derma Erase contendo 540 agulhas 

 

O Derma Eraser ® configura-se como um rolo de Policarbonato e Acrilonitrila 

Butadieno Estireno (ABS), acoplado a um cabo de manuseio, e possui 540 agulhas de aço 

inoxidável tipo 340, dispostas em fileiras e esterilizadas através de Radiação Gama. Cada rolo 

possui um tamanho de agulhas próprio, as quais podem ser de 0,2mm; 0,25mm; 0,30mm; 

0,50mm; 1,0mm; 1,5mm; 2,0mm; 2,5mm; 3,0mm, e sua escolha está diretamente ligada a 

problemática a qual o tratamento se destina, bem como o tipo de medicação a ser associada.  

A venda e uso do aparelho está associada somente a profissionais capacitados para 

manuseio e utilização da técnica, principalmente aos que atuem nas áreas de estética, 

fisioterapia, farmacêutica e medicina.  

Ressalta-se que a técnica do microagulhamento é antiga, porém a aplicação deste 

procedimento através do Derma Eraser® é recente, portanto não existem muitas pesquisas que 

comprovem sua eficácia enquanto equipamento. 

 

3 Metodologia 

 

Minayo15 salienta que a metodologia é de fundamental importância para a realização de 

toda pesquisa por se constituir no “caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem 

da realidade”. Sendo assim, na pesquisa, este caminho é percorrido através do método, que de 

acordo com Goldenberg16, () é a observação sistemática da realidade através de uma sucessão de 

                                                 
3 Disponível em <http://www.vrmedical.com.br/nossosprodutos/derma-erase/>. Acesso em 25 de ago. 2016. 
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passos balizados por conhecimentos teóricos com o objetivo de entender e explicar os 

fenômenos em sua gênese, neste estudo especificamente, compreender a importância da terapia 

do microagulhamento no tratamento da alopecia androgenetica. 

Neste sentido, para o alcance do objetivo proposto, esta pesquisa foi exploratória, que 

de acordo com Gil17, “são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo 

aproximado, acerca de determinado fato”. 

Optou-se ainda pela pesquisa bibliográfica que de acordo com Lakatos e Marconi18
 () 

consiste no 

 

[...] levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, 

publicações avulsas e imprensa escrita. A sua finalidade é fazer com que o pesquisador 

entre em contato direto com todo o material escrito sobre um determinado assunto, 

auxiliando o cientista na análise de suas pesquisas ou na manipulação de suas 

informações. Ela pode ser considerada como o primeiro passo de toda a pesquisa 

científica (p. 42). 

 

Para Gil17, () a pesquisa bibliográfica é desenvolvida por meio de material já elaborado e 

tem por finalidade colocar o pesquisador em contato com o que já se produziu a respeito do 

tema pesquisado, possibilitando o diálogo com teóricos que oferecerão os subsídios necessários 

e imprescindíveis para a ampliação do conhecimento acerca da problemática abordada. 

Neste sentido, a seleção do material utilizado neste estudo se deu a partir do cruzamento 

das palavras-chave “alopecia”, “alopecia androgenetica” e “microagulhamento” em sites 

relacionados ao tema no período entre 01 de novembro de 2015 e 30 de março de 2016. 

A seleção do material utilizado neste estudo se deu por afinidade com o tema proposto, 

idioma português e artigos de revisão de literatura. Além disso, cabe salientar que não se adotou 

nenhum corte cronológico de edições por entender que o problema da alopecia não é 

contemporâneo.  

 

4 Resultados e Discussão 

 

O estudo da alopecia tem se tornado de extrema relevância para a formação do 

profissional de Colometria, uma vez que o número de pessoas preocupadas em minimizar os 

efeitos estéticos e também psicológicos ocasionados pela perda de cabelo patológica tem 

crescido potencialmente, seja por motivos de saúde ou de bem-estar. 

No decorrer da pesquisa fez-se necessário um levantamento inicial que buscasse 

entender como se forma a estrutura dos pêlos, em especial os cabelos, e também como se dá 
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todo o processo de crescimento dos fios, desde sua origem até a queda. As fases identificadas 

mostraram que a parte visível dos cabelos é somente uma parte da evolução capilar, e que a 

evolução saudável deste ciclo depende de uma sensível combinação de fatores externos e 

internos, como por exemplo, a exposição do couro cabeludo a produtos químicos ou disfunções 

hormonais do indivíduo. 

O entendimento do ciclo capilar é de extrema importância para se avaliar e tratar os 

casos de alopecia androgenética, uma vez que quando o indivíduo é acometido por esta doença 

as características estão diretamente ligadas a forma que se dá o crescimento do cabelo. De 

acordo com Vasconcelos19, na AAG, as alterações ocorrem nas etapas dos ciclos capilares. 

Conforme o autor, há uma redução da estimulação do crescimento capilar característico da fase 

anágena, assim como observa-se um aumento do período folículos capilares em repouso antes 

da fase telógena, ou seja, nos indivíduos portadores da AAG os folículos capilares não recebem 

os estímulos necessários para o crescimento dos fios novos, assim como os que já se 

desenvolveram não estão saudáveis para dar espaço para o crescimento de outro fio. 

Observou-se que existem vários tipos de alopecia, identificadas principalmente pela 

possibilidade de reversão do quadro. Considerando que um grande número de pessoas, seja do 

sexo masculino ou feminino, apresenta a alopecia androgenética, este artigo buscou focar sua 

pesquisa nas características dessa enfermidade. 

A realização da pesquisa bibliográficas mostrou que esta enfermidade acomete uma 

parcela significativa da população, principalmente homens a partir da puberdade, que sofrem 

as consequências físicas, psicológicas e sociais provenientes da queda de cabelo.  

As pesquisas relatam que esta doença é proveniente da atuação hormonal da 

testosterona sintetizada em diidrotestosterona. De acordo com Brenner20, existe ainda a 

possibilidade de herança genética para a alopecia androgenética. A autora afirma que 

inicialmente apenas um gene era responsável pela predisposição a alopecia, sendo 

geneticamente dominante em pessoas do sexo masculino e recessivas em mulheres. Porém, 

estudos posteriores apontaram uma indicação poligênica, na qual vários genes podem ser 

responsáveis por este fator hereditário uma vez que a alopecia androgenética pode se apresentar 

tanto em partes isoladas do couro cabeludo, como também levar a calvície completa. 

Conclui-se também que a alopecia androgenética não determina a queda imediata e 

definitiva do cabelo, na verdade o que ocorre é a perda de estrutura do fio, que passa a 

enfraquecer, perder pigmentação, apresentado uma rarefação dos fios nas áreas atingidas. 

Como alternativa de tratamento foi pesquisado o método do microagulhamento 

cutâneo, que consiste na estimulação do couro cabeludo através de um equipamento que possui 
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microagulhas de no mínimo 0,25mm, buscando a reação dos folículos capilares, que se 

regeneram, possibilitando a renovação do ciclo capilar saudável. 

Para Lima et. al21, a técnica do microagulhamento, também muito utilizada em outros 

tratamentos estéticos como para acne e estrias, tem sido considerado exitoso nos casos de AAG. 

Ao inserir as agulhas no couro cabeludo, além de levar medicação específica para cada caso, 

também causam ferimentos abrasivos naturais a entrada de um corpo estranho no organismo, 

mas esse é justamente o objetivo: ao criar inflamações na derme, também ocorre uma 

estimulação natural do organismo a produzir células reconstrutoras. 

Para Floretino22, outra vantagem do uso do microagulhamento a necessidade de 

pequenas quantidades de medicações uma vez que estas são depositadas pelas agulhas 

exatamente onde serão absorvidas, assim não há superexposição a efeitos colaterais mais 

agressivos. 

A pesquisa internacional relatada por Katzer13, que embasou o método pesquisado, 

relatou êxito após o tratamento. De acordo com relatos dos indivíduos pesquisados, após a 

utilização da técnica de microagulhamento, houve melhora significativa dos sintomas de 

rarefação dos fios já existente, bem como observou-se que o ciclo de crescimento de fios novos 

apresentou uma gradativa estimulação.  

 

5 Conclusão 

 

Entendendo a relevância de cabelos saudáveis para a auto estima, a aceitação social, e 

para a comprovação do estado de saúde de uma pessoa, este estudo trouxe uma série de 

contribuições sobre o tema, pois foi necessária pesquisar desde a composição capilar o ciclo de 

crescimento dos cabelos, bem como as classificações e causas dos diversos tipos de alopecia, 

para finalmente aprofundar na utilização da técnica de microagulhamento como alternativa no 

tratamento da alopecia androgenética. 

Ao se estudar como se dá, fisiologicamente, a estrutura do fio capilar, observou-se que 

vários fatores influenciam o ciclo de crescimento destes fios, e que estes necessitam ser 

considerados na aplicação de qualquer método para tratar a queda de cabelos. Estes fatores 

podem ser tanto externos, como exposição a produtos químicos, reações alérgicas tópicas, 

traumas resultantes em cicatrizes entre outros. Assim como partir de do próprio organismo, 

como a influência hormonal por exemplo.  
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Neste sentido entendeu-se que além de agressões externas, a queda de cabelo também 

está relacionada a questões aquém da ação do indivíduo, pois as causas biológicas, como a ação 

de hormônios e reações psicossomáticas, também são causas de alopecia.  

O tipo de alopecia especificado por este estudo foi a alopecia androgenética, 

considerando que é estatisticamente comprovada como a de maior incidência populacional e 

reclamação de pacientes. Como causa para este tipo de queda de cabelo, identificou-se a ação 

da testosterona sintetizada, resultando no enfraquecimento dos fios, que perdem estrutura e 

coloração.  

Esta influência hormonal é importante para explicar porque a AAG é mais presente em 

homens, uma vez que o hormônio testosterona é dominante no sexo masculino. E em relação a 

AAG feminina os estudos apontaram que a presença dos sintomas capilares semelhantes aos 

masculinos, é mais frequente em mulheres que possuem um alto índice do hormônio 

supracitado, confirmando a ação da testosterona na AAG. 

Identificou-se várias formas de tratamento são indicadas para casos de alopecia 

androgenética, como por exemplo a reposição hormonal, o uso de medicações tópicas, 

transplantes capilares e o microagulhamento. 

Este último tem se apresentado como uma técnica inovadora que promete resultados 

visíveis e permanentes. A técnica vem ganhando notoriedade por conta dos objetivos 

alcançados. Como pontos positivos observou-se o baixo custo do procedimento, a maior 

eficácia da medicação que é depositada na camada da pele garantindo sua maior absorção e a 

rápida cicatrização, uma vez que a espessura das agulhas é mínima. Foram identificados apenas 

dois pontos negativos durante a pesquisa: a baixa quantidade de profissionais de fato 

capacitados para exercerem a técnica, bem como a sua aplicação está restrita somente a casos 

iniciais de calvície. 

Ao se estudar os tipos de alopecia já relatados pelas pesquisas, observa-se a necessidade 

de se investir em mais estudos específicos sobre as causas, assim como se precisa testar métodos 

diferentes de tratamento, que possam proporcionar eficácia no combate aos sintomas. 

Considerando que a alopecia androgenética é passível de reversão através de tratamento 

específico e adequado, o uso do microagulhamento cutâneo se mostra uma alternativa viável 

para tratar o problema. 
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