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Resumo: Trata-se de revisão literária em que são analisados os aspectos clínicos, histopatológicos, 

etiopatogênicos e a terapêutica atual da Alopecia Areata (AA) em pacientes portadores de Sarcoidose; 

AA é uma forma de alopecia não cicatricial, com evolução imprevisível. Apresenta prevalência 

estimada entre 0,1 e 0,2% da população, podendo acometer qualquer idade. De acordo com os estudos 

mais recentes, é uma etiologia autoimune específica de órgão, mediada por linfócitos T dirigidos contra 

o folículo piloso, no entanto, o mecanismo etiológico exato não está muito bem esclarecido e outros 

fatores, nomeadamente genéticos, imunológicos inespecíficos, ambientais e psicológicos podem 

também estar envolvidos. Clinicamente apresenta-se de forma variável, com perda súbita de cabelo, 

total ou em peladas, podendo atingir qualquer área pilosa do corpo. Sarcoidose é uma doença 

granulomatosa multissistêmica que geralmente compromete o trato respiratório, os linfonodos hilares, 

o mediastino, a pele e o couro cabeludo. Sendo assim, nosso estudo enfatiza a posição nosológica atual 

da AA associada a Sarcoidose, como doenças autoimune, que se desenvolvem em substrato genético e 

discute-se os possíveis mecanismos fisiopatológicos e metabólicos dessas enfermidades, bem como os 

tratamentos atuais, compreendendo terapêuticas imunomoduladoras e naturais e seus possíveis 

mecanismos de ação.  

Palavras-chave: Alopecia; Alopecia em áreas; Sarcoidose, Literatura de revisão. 

Keywords: Alopecia; Alopecia Areata; Sarcoidosis, Review literature. 

 

2. Introdução e Fundamentação Teórica 

2.1 A Sarcoidose 

A primeira descrição da Sarcoidose é creditada a Jonathan Hutchinson, de acordo com alguns 

autores data de 1869 ou 1877.1-2 Hutchinson relatou o caso de um paciente europeu com 

múltiplas lesões cutâneas, elevadas e purpúricas.2 Mas, devido à ausência de estudo 

histopatológico desse achado, este diagnóstico tornou-se duvidoso. O primeiro caso descrito de 

sarcoidose cutânea ocorreu em 1889 por Besnier,1, época em que o dermatologista norueguês 

Caesar Boeck também definiu focos de “células epitelióides com grande núcleo pálido e 

também algumas células gigantes”. Pensando que este achado se parecia com sarcoma, o 

mesmo chamou esta condição de “múltiplos sarcóides benignos de pele”.1, 3 Em 1914, 

                                                 
1 Pós-graduanda em Tricologia, Graduada em Ciências Biológicas, Especialista, Mestre e Doutora em 

Biotecnologia Molecular; Especialista em Cosmetologia e Estética, Pré e Pós-operatório de Cirurgias Estéticas, 

Genética Humana e Genética Forense. 

² Orientador: Graduado em Medicina, Especialista, Mestre e Doutor em Nefrologia e Clínica Médica. 
3 Co-orientadora: Graduada em Ciências Biológicas, Especialista em Terapia Capilar. 
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Schaumann relatou acometimento sistêmico pela doença. Desta forma, a Sarcoidose é também 

denominada doença de Besnier-Boeck-Schaumann em homenagem a estes autores.1, 4 

É uma doença multisistêmica granulomatosa de etiologia pouco esclarecida, que se caracteriza 

pela presença de processo inflamatório crônico, cujo o acometimento se dá no pulmão, 

linfonodos hilares, mediastino, pele, olhos, fígado e não tão raro o couro cabeludo. Seu principal 

achado, mas não específico, é um acúmulo de linfócitos T e fagócitos mononucleares em órgãos 

acometidos, com granulomas epitelióides não-caseosos e alterações da arquitetura tecidual 

normal. Embora em geral ocorram anergia cutânea e depressão dos processos celulares imunes 

no sangue, a Sarcoidose caracteriza-se, no local da doença, por exacerbação dos processos 

imunes dos linfócitos T auxiliares 1 (Th1).1-4 Com frequência, é aguda ou subaguda e 

autolimitada em mais da metade dos pacientes; mas em muitos indivíduos ela é crônica, com 

períodos de remissão e recorrência no decorrer dos anos. A evolução e a severidade da doença 

são altamente variáveis e envolvem vários fatores.1-2, 4 

De ocorrência mundial, é uma doença relativamente comum e afeta pessoas de todas as idades, 

raças e tanto homens quanto mulheres.4-5, 7-8 Algumas variáveis têm sido investigadas em 

muitos levantamentos epidemiológicos desde 1950.9 A incidência global está estimada em 

torno de 16,5 casos/100.000 entre os homens e 19 casos/100.000 entre as mulheres,16 as quais 

parecem ser mais suscetíveis que os homens.10, 11, 12, 13  

Mecanismos genéticos parecem exercer um papel muito forte na patogênese da Sarcoidose, 

entretanto, é improvável que qualquer gene isoladamente seja responsável. Conceitualmente, é 

provável que grupos geneticamente predispostos sejam expostos a antígenos que servem de 

gatilho para uma resposta imune celular exagerada e a formação de granulomas. As diferenças 

genéticas que promovem susceptibilidade podem residir em loci gênicos que influenciam a 

regulação imune, a função das células T ou a apresentação e reconhecimento antigênico.9, 13-15, 

16 A genética pode ser importante não somente na definição de riscos para a doença, mas 

também em determinar o padrão da doença, sua severidade e prognóstico. A relação entre genes 

da classe HLA e apresentação clínica da doença, juntamente com a presença de 

imunocomplexos circulantes, hiperatividade de células B e diferenças raciais suportam esta 

hipótese.2, 17 Para muitos estudos a predisposição genética à doença é o fator chave no seu 

desenvolvimento quando observados a alta prevalência e incidência entre indivíduos de grupos 

étnicos e raciais diferentes.17 

Características imunológicas consistentes com autoimunidade incluem evidências de 

associação entre o Complexo Principal de Histocompatibilidade (MHC), distribuição alterada 

de receptores para células T, poucos clones de células T nos sítios de inflamação granulomatosa 
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e evidências de desregulação de citocinas na doença. A etiologia autoimune pode estar ligada a 

uma causa infecciosa quando antígenos microbiológicos mimetizam antígenos endógenos 

levando a uma resposta imune cruzada que induz a autoimunidade patológica.18  

Evidências Científicas sugerem que a sarcoidose ativa deriva de uma resposta celular imune 

exagerada a vários antígenos, ou auto antígenos. É uma desordem imunológica mediada, 

primariamente, por linfócitos T-helper CD4+ e células derivadas de fagócitos mononucleares, 

embora células inflamatórias como células epiteliais e endoteliais estejam envolvidas.13, 19 

Concomitantemente a AA na Sarcoidose caracteriza-se, por se tratar de processo cicatricial, em 

que há ausência dos folículos. De importância é o fato de que o comprometimento do couro 

cabeludo é fator preditivo de quadro pulmonar. Uma vez que o típico granuloma epitelióide 

pode não ser encontrado no exame histopatológico, será entidade fronteiriça com outras 

dermatoses. No entanto, a pseudopelada de Brocq, por sua vez, é por muitos autores considerada 

a via final de processos cicatriciais distintos, sendo pouco frequente que a Sarcoidose seja 

mencionada como a desordem de base. Diante da possível investigação das dermatoses 

associadas à pseudopelada de Brocq, será sempre importante não esquecer da Sarcoidose, 

principalmente, se for considerado que o paciente portador de Sarcoidose que desenvolve 

alopecia, encontra-se sob risco maior de desenvolver quadro pulmonar.2, 9, 11, 23     

 

2.2 A Alopecia Ariata 

A AA é uma afecção crônica dos folículos pilosos, de etiologia desconhecida, provavelmente 

multifatorial com evidentes componentes auto-imunes e genéticos. Caracteriza-se pela queda 

dos cabelos e/ou pêlos por interrupção de sua sintese, formando áreas arredondadas ou ovais 

do couro cabeludo ou de outras partes do corpo, comumente chamada de “peladeira”, sem que 

ocorra destruição ou atrofia dos folículos, motivo pelo qual pode ser reversível.13 

Quanto aos aspectos históricos, a primeira descrição clínica da AA atribui-se a Celsius (14 a 37 

a.C.),13 e a designação Alopecia Areata deve-se a Sauvages.15 Hebra demostrou a incorreção da 

hipótese de etiologia fúngica proposta por Willan e Gruby (1843). Porém, posteriormente, Von 

Baresprung propôs a teoria trofoneural, e Jacquet elaborou a teoria distrófica considerando 

como causa da afecção focos infecciosos, particularmente dentários, hipótese hoje totalmente 

afastada. Modernamente, interpreta-se AA como doença auto-imune com substrato genético.9 

Epidemiologicamente, os registros literarios estatísticos são variáveis. Descritivamente a 

afecção pode iniciar-se em qualquer idade, havendo um pico de incidência entre os 20 e os 50 

anos,13, 15 sendo que 60% dos doentes apresentam o primeiro episódio da doença antes dos 20 

anos.20, 23-24 Sua prevalencia compreende 2% das primeiras consultas dermatológicas no Reino 
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Unido e Estados Unidos.25  Alguns trabalhos estimam que cerca de 1,7% da população 

apresente pelo menos um episódio de AA durante a vida.20, 27 

Quanto aos aspectos clínicos, geralmente os pacientes relatam perda importante de cabelos e 

presença abrupta de área ou áreas alopécicas. A lesão característica da AA é uma placa 

alopécica lisa com coloração da pele normal atingindo o couro cabeludo ou qualquer área pilosa 

do corpo. Nas fases agudas as lesões podem ser levemente eritematosas e edematosas, e surgem 

na periferia das placas os pêlos peládicos ou pêlos em ponto de exclamação, que se apresentam 

afilados e menos pigmentados no ponto de emergência do couro cabeludo e com espessura 

maior na extremidade distal,20  Tais pêlos demonstram deposição de pigmento melânico na 

clava (sinal de Widy) e, ainda que não absolutamente patognomônicos, sugerem fortemente o 

diagnóstico quando presentes. Placas de AA são habitualmente assintomáticas, embora vários 

doentes queixem-se de sensações parestésicas com prurido discreto, dolorimento ou sensação 

de ardor local. Vários aspectos semiológicos podem auxiliar no diagnóstico de AA:20, 26 

• positividade do sinal da tração suave - nas fases agudas da afecção, os pêlos se desprendem 

facilmente à tração suave, quer na periferia das placas, nas formas localizadas, quer em várias 

regiões do couro cabeludo, nas formas difusas. Nas fases mais crônicas, essa manobra é 

negativa, os pêlos não se desprendem facilmente como nas fases agudas; 

• presença de pêlos cadavéricos - são pêlos nos quais ocorre fratura da haste no interior do 

folículo piloso, produzindo-se pontos enegrecidos dentro do óstio folicular que se assemelham 

a comedões; 

• desenvolvimento de penugem branca de cerca de meio centímetro de comprimento ao longo 

da área alopécica. 

À medida que as lesões evoluem para fases mais crônicas, a presença desses sinais não é mais 

detectada e pode surgir leve hiperqueratose folicular na área alopécica. Finalmente, a superfície 

das áreas alopécicas pode tornar-se ligeiramente atrófica, mas nunca com aspecto cicatricial. 

De acordo com o número de lesões, a extensão do acometimento e a topografia das perdas de 

cabelos ou pêlos, a AA é clinicamente classificada em vários padrões que nao alteram quando 

relacionada à Sarcoidose: Formas clássicas 1.A - Alopecia areata em placa única ou unifocal. 

Nessa forma há uma única placa alopécica redonda ou ovalada, lisa, na qual a coloração da pele 

se apresenta normal, com pêlos de aparência normal na periferia da placa, facilmente retirados 

por tração (demonstrando atividade do processo) podendo estar presentes típicos pêlos 

peládicos.  1.B - Alopecia areata em placas múltiplas ou multifocal. Nessa forma ocorrem 

múltiplas placas alopécicas típicas, afetando apenas o couro cabeludo ou também outras áreas 

pilosas. 1.C - Alopecia areata ofiásica. Nessa apresentação, a perda dos cabelos ocorre na linha 
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de implantação temporooccipital, surgindo área alopécica extensa, em faixa que atinge as 

margens inferiores do couro cabeludo. 1.D - Alopecia areata total. Há perda total dos pêlos 

terminais do couro cabeludo sem acometimento dos demais pêlos corpóreos, podendo haver 

acometimento ungueal.  1.E - Alopecia areata universal. Há perda total dos pêlos corpóreos 

sendo afetados o couro cabeludo, os cílios, supercílios, a barba e o bigode, axilas e áreas 

genitais. Em geral, ocorrem associadamente lesões ungueais variáveis. 

Além dos padrões considerados clássicos, existem apresentações atípicas da AA:20 2.A - 

Alopecia areata tipo sisaifo (ofiasis inversa). Nessa forma, a perda de cabelos atinge todo o 

couro cabeludo poupando suas margens inferiores, ao longo da linha de implantação 

temporooccipital. É a imagem clínica inversa da forma ofiásica. 2.B - Alopecia areata reticular. 

Nessa forma, ocorrem múltiplas placas alopécicas separadas por estreitas faixas de cabelos 

preservados, configurando aspecto reticulado ao conjunto.  2.C - Alopecia areata difusa. Nessa 

forma, a perda de cabelos é aguda e difusa. Pode ser a forma inicial, principalmente em crianças 

e adolescentes, ou pode surgir a partir de formas em placa. A maioria desses casos evolui para 

formas mais graves de alopecia areata total ou universal. É a forma de diagnóstico mais difícil, 

exigindo diagnose diferencial com deflúvio telógeno agudo, alopecia androgenética e mesmo 

alopecia sifilítica, necessitando em geral exames complementares e até exame histopatológico 

mediante biópsia. 

Acometimentos extrafoliculares podem ser observados na AA particularmente em suas formas 

mais graves, compreendendo alterações ungueais, alterações oculares, e existem relatos de 

possível relação com a mancha salmão da nuca (hemangioma).20 

3. Resultados 

Embora comumente envolva a pele, era fato raro a Sarcoidose afetar o couro cabeludo. Após 

revisão da literatura médica inglesa, encontraram-se relatos de 31 casos de sarcoidose de couro 

cabeludo.28-29 A apresentação clínica da sarcoidose no couro cabeludo varia bastante nesses 

relatos, desde placas eritematosas que lembram lúpus eritematoso discóide até lesões 

nodulares.28,30 A apresentação mais comum parece ser em placa ou nódulo de alopecia, 

cicatricial ou não.28, 31  

Em alguns casos observou-se que as áreas de alopecia lembravam lúpus eritematoso discóide, 

porém a biópsia com infiltrado granulomatoso sarcoídico e ausência de folículos pilosos 

confirmou alopecia cicatricial por sarcoidose. Em outros casos o  paciente apresentava alopecia 

pela sarcoidose, com uma das placas lembrando alopecia areata e as biópsias sugerindo cicatriz. 

Em Vários relatos de casos da literatura, observou-se que mais de 80% ocorreram em pacientes 
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afro-americanos.28-29, 32 Além disso, alguns casos também apresentavam lesões cutâneas em 

outra parte do corpo. Essas lesões adicionais precederam ou procederam a alopecia.28-29  

Histologicamente, a sarcoidose cutânea é caracterizada pela presença de granulomas “nus”, 

definidos como histiócitos epitelióides com poucos linfócitos, na pele.33 Os granulomas estão 

comumente presentes na derme e na gordura subcutânea. Os corpos de Schaumann e corpos 

asteróides podem estar presentes, embora não sejam específicos de Sarcoidose.33 Em ambos os 

casos, a presença de granulomas não caseosos na derme profunda com poucos linfócitos 

suportam o diagnóstico de Sarcoidose. O diagnóstico diferencial da Sarcoidose de couro 

cabeludo tipicamente inclui necrobiose lipoídica, lúpus eritematoso discóide, lúpus vulgar, 

líquen plano pilar, esclerodermia, infecção granulomatosa, morféia localizada, pseudopelada 

de Brocq;28 e talvez a alopecia areata devesse ser incluída; assim, mais casos seriam 

suspeitados, biopsiados e, subseqüentemente, diagnosticados como Sarcoidose de couro 

cabeludo. Jacyk,29 estudou prospectivamente 54 pacientes negros com manifestação cutânea de 

sarcoidose e constatou que, apesar de toda a investigação, 29% dos pacientes com manifestação 

cutânea não apresentavam nenhuma manifestação sistêmica. Tratamentos com corticosteróides, 

cloroquina e azatioprina foram utilizados em vários relatos com pouco ou nenhum sucesso.28, 

31, 34 Smith et al.,35 entretanto, relataram crescimento de cabelo em paciente com alopecia total 

pela Sarcoidose após tratamento com esteróides orais.35 Nos casos descritos, as biópsias das 

áreas de alopecia demonstraram redução ou ausência de folículos pilosos, sugerindo que os 

tratamentos empregados interrompam o crescimento das lesões sem, porém, resultar na sua 

repilação. O objetivo do tratamento é diminuir a atividade da doença, permitindo assim o 

crescimento capilar nos casos em que os folículos não tenham sido destruídos, porém 

infelizmente, a Sarcoidose de couro cabeludo é em geral resistente ao tratamento.28, 31, 34 

A AA, por se tratar de afecção freqüente sendo mais raras as formas graves que trazem 

importantes conseqüências psicossociais aos doentes. Atualmente, pode ser considerada como 

doença auto-imune envolvendo principalmente a imunidade celular por meio dos linfócitos 

CD8 que atuariam sobre antígenos foliculares. As formas simples localizadas curam-se 

espontâneamente ou respondem a tratamentos simples, como corticóides tópicos ou injetados 

localmente mediante infiltrações. As formas graves são de prognose reservada e tratamento 

difícil, sendo utilizadas, com melhores resultados, técnicas de imunoterapia tópica. São 

passíveis de discussão a etiopatogenia e o seu tratamento deve considerar vários outros fatores 

como: Fatores genéticos, Traumas psíquicos,  

Histopatologicamente é característica a presença de infiltrado inflamatório linfocitário 

peribulbar, encontrando-se a maioria dos pêlos terminais em um único estágio evolutivo: 
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catágeno ou telógeno. Evolutivamente os folículos vão diminuindo, formando os pêlos 

miniaturizados e sendo substituídos por tratos fibrosos. Também são encontrados, em todos os 

estádios da alopecia areata, eosinófilos tanto no infiltrado peribulbar como nos tratos fibrosos.25  

Imuno-histoquimicamente, demonstra-se que o infiltrado celular é composto sobretudo por 

linfócitos T com linfócitos T CD4 em número superior aos linfócitos T CD8.  

A diagnose é clínica, sendo, em geral, simples nos casos comuns. Apenas nas formas difusas 

crônicas, é mais difícil, sendo necessária a utilização de exames subsidiários, o tricograma e a 

biópsia do couro cabeludo. A terapêutica da AA é sintomática e não altera o prognóstico da 

doença, tornando-se sempre importante a consideração do risco/benefício dos tratamentos 

sistêmicos e dos fatores prognósticos. O período mínimo para avaliação de qualquer tratamento 

é de três meses. 

A litertura estabelece para os pacientes portadores de Sarcoidose e acometidos por AA as 

seguintes medidas terapêuticas em ordem crescente de complexidade: 1. Rubefacientes tópicos. 

Correspondem aos tratamentos mais antigos, e seu real valor nunca foi cientificamente 

demonstrado por não existirem estudos controlados. São utilizados o hidrato de cloral, o acido 

acético, as tinturas de cantárida a 5% e outras drogas hoje praticamente abandonadas porque se 

mostram eficazes apenas nas formas em placas pouco numerosas, benignas, que têm, como 

evolução normal, a cura em poucos meses. 2. Corticosteróides tópicos e infiltrações 

intralesionais. São amplamente empregados mas quase não existem estudos controlados de sua 

real eficácia na alopecia areata. Recentemente foi publicado um estudo duplo-cego em crianças 

comparando o tratamento tópico da alopecia areata com dipropionato de betametasona e 

placebo, demonstrando não haver diferenças na resposta terapêutica dos dois grupos estudados. 

Considerando-se o substrato inflamatório da alopecia areata, existe fundamento farmacológico 

para seu emprego, sendo mais utilizados corticosteróides potentes particularmente o 

dipropionato de betametasona e o clobetasol, mas também a halcinonida36 e a fluocinolona. Os 

corticosteróides tópicos podem ser empregados associadamente ao minoxidil tópico. 

A infiltração intralesional de suspensões de corticosteróides é o tratamento mais efetivo para as 

formas em que tal procedimento é exeqüível, adultos com menos de 50% de acometimento do 

couro cabeludo. A preparação mais empregada é o acetonido de triamcinolona na concentração 

de 3 a 4 mg/ml em aplicações a cada três ou quatro semanas. Pode ocorrer atrofia reversível.20 

3. Antralina. É empregada em concentrações de 0,5% a 1% por 20 a 30 minutos após o que o 

couro cabeludo deve ser lavado com xampus para evitarem-se efeitos irritantes excessivos. As 

aplicações inicialmente devem ser feitas a cada dois dias e depois diariamente. São efeitos 

colaterais: escurecimento de cabelos claros, dermatites irritativas que podem secundariamente 
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infectar-se, prurido, foliculites e adenomegalias regionais. Existem trabalhos que registram 

repilificação aceitável em percentual que varia de 20% a 25% dos pacientes, mas não existem 

estudos comparativos com placebo. Admite-se a possibilidade de a antralina atuar como 

imunomodulador inibindo a atividade citotóxica e a produção de IL-2, normalizando a função 

dos linfócitos T supressores.20  4. Minoxidil. É empregado em soluções a 5% em duas aplicações 

diárias. É utilizado isoladamente ou em associação com antralina ou corticosteróides tópicos, 

ou ácido retinóico a 0,025% e a 0,05%. Seu mecanismo de ação é desconhecido, mas admite-

se que estimule a síntese folicular de DNA, e tem ação direta, demonstrada in vitro, na 

proliferação e diferenciação dos queratinócitos, e regula a fisiologia do pêlo independentemente 

de influências no fluxo sangüíneo regional. Ainda que útil, existindo trabalhos em que se 

registram resultados cosmeticamente aceitáveis em proporção de 20% a 45% dos casos,37, 38 

mostra-se pouco efetivo nas formas graves. Quando o minoxidil atua, os primeiros resultados 

são observados a partir da décima segunda semana de uso. Existem relatos de melhores 

resultados com o uso associado de antralina ou clobetasol.36 A antralina deve ser utilizada duas 

horas após a segunda aplicação do minoxidil, e o clobetasol é aplicado 30 minutos após cada 

aplicação de minoxidil. Mesmo os tratamentos associados não são efetivos nas formas graves. 

Os possíveis efeitos adversos do minoxidil são dermatites de contato irritativas e alérgicas e 

hipertricose reversível com a interrupção do tratamento. 5. Na Imunoterapia tópica, empregam-

se substâncias altamente sensibilizantes para que provoquem dermatite de contato alérgica na 

área afetada e produza-se um infiltrado inflamatório que substitua o infiltrado inflamatório 

linfocitário específico da AA. A substância inicialmente empregada foi o DNCB hoje 

abandonada devido a seu potencial carcinogênico. Atualmente, empregam-se o dibutilester do 

ácido esquárico e a difenciprona. Em relação aos possíveis mecanismos de ação dessas 

terapêuticas formulam-se duas hipóteses: a primeira admite que a nova população de linfócitos 

T imunologicamente ativos, atraída pelo imunógeno empregado, elimine o estímulo antigênico 

presente na alopecia areata. A segunda hipótese é a de que a geração de linfócitos T supressores 

na área tratada exerça efeito inibidor na reação auto-imune associada aos antígenos foliculares 

própria da alopecia areata.39 6. Dibutilester do ácido esquárico. Inicialmente, sensibiliza-se o 

doente com solução a 2% e, três semanas após, inicia-se o tratamento das áreas afetadas com 

soluções a 0,00001%, aumentando-se progressivamente a concentração até 1%, procurando-se 

produzir uma dermatite de contato em níveis suportáveis. Vários trabalhos registram bons 

resultados em percentuais que variam de 29% a 87% dos casos tratados.40  7. Difenciprona. De 

modo semelhante, sensibiliza-se o doente com soluções a 2% e posteriormente inicia-se o 

tratamento das áreas afetadas com soluções a 0,001%, aumentando-se progressivamente a 
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concentração utilizada até obter-se uma reação eczematosa leve. Os trabalhos publicados 

registram ampla gama de respostas positivas desde 4% até 85%. As respostas geralmente 

manifestam-se após 12 semanas de tratamento. Os efeitos colaterais da terapêutica tópica com 

imunógenos são reações eczematosas intensas, incluindo adenomegalias regionais, edema, 

prurido e hipo ou hiperpigmentação pós-inflamatórias. A terapêutica tópica com imunógenos é 

considerada hoje o melhor tratamento para as formas graves de AA. 8. Puva. O mecanismo de 

ação considerado é a interferência na apresentação dos antígenos foliculares aos linfócitos T 

pela depleção das células de Langerhans. A puvaterapia pode ser local ou sistêmica; as recidivas 

são freqüentes, por vezes exigindo tratamentos repetidos por longo prazo havendo implicações 

quanto aos riscos carcinogênicos.41, 42 9. Corticosteróides sistêmicos. Hoje, são pouco 

empregados, em função das freqüentes recidivas após sua retirada. Podem ser úteis por curto 

prazo em formas rapidamente progressivas, na tentativa de frenar essa progressão e utilizarem-

se outras terapêuticas a longo prazo.40 As doses empregadas são de 40 a 60mg/dia, diminuídas 

em 5mg por semana. Existem raros estudos que propõem pulsoterapia EV com 

metilprednisolona, 250mg duas vezes por dia durante três dias para essas formas rapidamente 

progressivas.43 Alguns autores indicam, especialmente para crianças, pulsoterapia mensal por 

via oral, 300mg de prednisolona para crianças até 12 anos e 5mg/kg para idades superiores. 10. 

A ciclosporina tem se mostrado efetiva, em relatos esporádicos, mas os efeitos colaterais e o 

alto índice de recidivas tornam a droga terapia de exceção, a ser tentada em formas graves, 

irresponsivas a outros tratamentos.41-42 Existem relatos do uso de várias outras drogas sistêmicas 

na AA. Resumem-se a relatos esporádicos sem qualquer evidência científica estabelecida de 

seu real valor terapêutico. É o caso do gluconato de cálcio, dapsona, isoprinosina, azatioprina, 

tacrolimus e timopentina e, mais recentemente, sulfazalazina, alguns destes tambem auxiliam 

no tratamento de alguns casos de Sarcoidose. 11. As terapías naturais enfrentam 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 

medicamentos.44 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 intercelulares.44  No caso de permeação via apêndices, 

a passagem se dá através dos folículos pilossebáceos e óstios45 . Com o objetivo de facilitar a 

permeação cutânea, vários métodos para remover reversivelmente a resistência desta barreira 

têm sido utilizados. Por exemplo, a esfoliação, que diminui a espessura do tecido e o aumento 

do fluxo sanguíneo, facilitando a permeação dos ativos devido a vasodilatação46 . Em base com 
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estudos científicos alguns procedimentos estéticos podem ser associados a tratamentos 

dermatológicos para prognóstico favorável da patologia. Entre eles, destacan-se: 1. Argila que 

possui 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 cicatrizantes, absorventes, bactericidas, anticéptica e aumento da metabolização; 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, 47  Promove ainda uma leve esfoliação retirando residuos de células mortas. 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, ambos,indicado no tratamento das alopecias. 2. Aromaterapia é uma ciência e também 

uma arte terapêutica que utiliza substancias aromáticas naturais assim como o óleo essencial, 

estes, também conhecidos como óleos voláteis, estéreos ou essências constituídos a partir das 

plantas e suas partes, constituindo assim substâncias voláteis, lipofílicas, geralmente odoríferos 

e líquidos constituindo portanto a base para a aromaterapia.24 os óleos essenciais são aliados 

importantes para tratamentos capilares, devido sua comprovada eficácia nas ações cicatrizantes, 

anti-sépticas e estimulantes do couro cabeludo; fazendo a correta associação de 02 ou mais óleos 

diferentes na aplicação, conseguimos fazer uma sinergia, que é a potencialização do tratamento. 

Wichrowski9, 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 são utilizados em tratamentos capilares, a 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 antibacteriano; abacate e 

germen de trigo, como carreadores.46, 48 3. Eletroterapia. O aparelho consiste em um gerador de 

alta frequência, bobina e diversos eletrodos de vidro. Possui seis tipos diferentes de eletrodos, 

que variam de acordo com a função a ser desempenhada. São eles: pente, fulgurador, standarts 

pequeno e grande, forquilha e saturador. Em tricologia é utilizado 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 
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faiscamento que converte o oxigênio em ozônio o qual, por sua instabilidade.49 Existem três 

técnicas de aplicação do aparelho de alta frequência, as quais podem ser utilizadas em terapia 

capilar: 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. Os efeitos fisiológicos que essa técnica 

possui são: bactericida e antisséptico; vasodilatador, hiperemia; térmico; ionização indireta; 

cauterização; ativador do metabolismo; oxigenante.49  

4. Conclusão: 

Os cabelos exercem um papel de extrema importância no ser humano, a eles se atribui 

incontestavel fator de beleza e quando do acometimento de patologias do couro cabeludo a 

autoestima do individuo é amplamente afetada de forma que em alguns casos interefem, 

inclusive na terapeutica. AA e Sarcoidose sao doenças autoimunes com comprovada influencia 

genetica que ainda apresentam alguns fatores etiopatogenicos ainda pouco pouco esclarecidos; 

afetam pessoas de ambos os sexos e faixa etária; acometem varias regiões do corpo, inclusive 

o couro cabeludo, objeto deste estudo. Conclui-se, portanto que a terapeutica aplicada ao 

paciente portador de AA e facilitada pelas diversas opções de produtos imunomoduladores 

alopaticos, homeopaticos e naturais disponiveis no mercado. Importante ressaltar que 

profissionais tricologistas devem estar preparados para atuar em equipe com o médico 

dermatologista tricologista promovendo atençao e tratamento induvidualizado ao paciente. 

Importante resaltar que AA localizada pode ser secundária a várias causas, incluindo infecções, 

tração, neoplasias, queimadura química e térmica, radiação e várias dermatoses cicatriciais. 

Estudos sugeriram que a AA associada à sarcoidose ocorre porque o infiltrado sarcoídico 

comprime e destrói o folículo piloso. Logo, a escolha da terapeutica é de fundamental 

importancia de forma que apresente prognostico favoravel da patologia.  
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