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RESUMO 

A alopecia é uma das patologias dermatológicas que acometem principalmente o sexo 

masculino, porém não é restrita, podendo acometer o sexo feminino. O desencadeamento da 

alopecia gera um distúrbio psico-social que leva os pacientes a busca de alternativas para 

reverter esta alteração, fato que incentiva a indústria cosmética na busca de alternativas de 

tratamento. Esta pesquisa visou demonstrar ao profissional da estética um levantamento dos 

princípios ativos cosméticos utilizados no tratamento da alopecia, existentes em 12 dos 

principais fornecedores de matéria prima do mercado nacional. Foram avaliados 27 princípios 

ativos, sendo que 63% destes apresentaram propriedade de estimular a microcirculação do 

bulbo capilar favorecendo a irrigação na área do folículo piloso, assim propiciana o estímulo 

na divisão celular e consequentemente aumenta a fase anágena.  

Palavras-chave: cosméticos, alopecia, tratamento cosmético. 

 



 2

 INTRODUÇÃO 

     De acordo com a Associação Brasileira de Dermatologia (2007) a preocupação com os 

cabelos, remonta os primórdios da história da humanidade. 

      Para Dawber (1996), cabelos têm como função a proteção do couro cabeludo contra 

agressões diversas, incluindo traumatismos mecânicos e queimaduras por exposição às 

radiações solares. É também considerado um complemento estético, com potencial influência 

sobre a auto-estima, aspectos psicológicos e inclusive, sexuais das pessoas. 

       Sob o ponto de vista cultural e social, os cabelos desempenham papel relevante na 

imagem dos seres humanos, visto que suas características como forma, cor e padrão de 

higiene são indicativos pessoais de estilo e personalidade. 

     A alopecia, conhecida popularmente por calvície, pode ser entendida como um 

conjunto de desordens que gera a falta de cabelos ou pêlos em locais próprios do corpo 

humano (DAWBER, 1996). 

      Historicamente, a calvície sempre foi um atributo predominantemente masculino, mas 

que também, pode atingir o sexo feminino. São inúmeros os fatores desencadeantes da 

alopecia desde distúrbios hormonais, nutricionais, emocionais ou mesmo pelo uso excessivo 

de produtos químicos. 

     Existem diversos tipos de alopecia, cada qual com seu tratamento específico, 

mediante a causa que a motivou entre elas; androgênica, areata, eflúvio telógeno, universal, 

por tração, por uso de produtos químicos, carência nutricional entre outras.  

Os princípios ativos utilizados em produtos cosméticos para alopecia, destinam-se a 

auxiliar na redução da queda do cabelo, podendo atuar através de mecanismos diferentes e 

desta forma, contribui positivamente na melhora do quadro. Porém fazem-se necessária 

avaliação clinica para identificar a causa do transtorno (WILKINSON; MOORE, 1990; 

SOUZA, 2004). 

A procura do consumidor por produtos cosméticos que auxiliam na melhora da 

alopecia, vem estimulando a indústria cosmética a desenvolver intensas pesquisas com a 

finalidade de disponibilizar ao mercado novos princípios ativos eficazes atendendo as 

necessidades deste mercado. Este trabalho tem como objetivo agrupar os princípios ativos 

cosméticos utilizados como auxiliar no tratamento da alopecia disponibilizado pelos 

principais fornecedores de matéria - prima do mercado nacional, descrevendo seus modos de 

ação. 
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Neste sentido, faz-se necessário à abordagem de alguns tópicos indispensáveis para 

compreensão das diferenças existentes entre os tratamentos cosméticos disponíveis no 

mercado. 

 

Estrutura e ciclo capilar 

     Segundo Peyrefitte , Chivot e Martini (1998) e Góes (1999) o cabelo é uma massa 

de queratina formada por três camadas de células; cutícula , córtex e medula. A cutícula é a 

parte externa, formada por escamas, com bordas dirigidas pra cima e que protegem o córtex. 

O córtex representa 90% do peso do cabelo e é constituído por fibras longas de queratina 

pigmentada, unidas por elementos intercelulares. A medula é a parte interna do fio com 

função pouco esclarecida. 

     O folículo piloso ou pilos sebáceos, em quantidade aproximada de cinco milhões, é a 

estrutura que forma o cabelo no ser humano. O folículo piloso é o resultado de uma 

associação e interação dos componentes dermal e epidermal, são invaginações do epitélio 

superficial, cada um dos quais envolvem na sua base uma pequena área de derme conhecida 

como papila dérmica (DAWBER; VANNESTE, 1996).  
Na extremidade inferior do folículo está situado o bulbo que é a parte mais espessa e 

profunda. O bulbo contém a matriz germinativa, a qual recobre uma papila de tecido 

conjuntivo denominado papila dérmica, sendo esta composta de fibroblastos o qual controla o 

número de células da matriz e assim o tamanho do pêlo. Na fase de crescimento capilar as 

células da matriz multiplicam-se se movendo para cima, dentro do folículo (PEREIRA, 2001). 

   A papila dérmica é uma área altamente vascularizada, sendo a força real que dirige o 

folículo, provendo toda informação necessária para a multiplicação e diferenciação das 

células da matriz e deste modo regulando o ciclo de vida do cabelo (DAWBER; VANNESTE, 

1996). 

Segundo Kede e Sabatovich (2004), o ciclo capilar normal tem uma duração 

aproximada de cinco anos, durante os quais podemos encontrar folículos capilares em 

diferentes estágios de maturação: 

• Folículos em Fase Anágena (fase de crescimento): É a fase 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. Normalmente 

cerca de 80 a 85% dos folículos estão nessa fase; 

• Folículos em Fase Catágena (fase estacionária): Com duração de algumas 

semanas ou meses, a atividade celular é reduzida e o bulbo entra em um processo 
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de atrofia onde os melanócitos param de trabalhar fazendo com que o segmento 

final de cada fio de cabelo seja branco. As mitoses na matriz celular param e a 

parte transitória do bulbo (parte mais interna) se degenera, a papila dérmica 

começa a se retrair. Cerca de 2% dos folículos estão nessa fase; 

• Folículos em Fase Telógena (fase terminal, de queda): Durante esta fase os 

folículos permanecem imóveis por períodos variáveis de tempo (a duração deste 

estágio depende da área e da idade). É um estágio terminal onde os fios finalmente 

se desprendem do folículo já completamente atrofiado (ao final da fase telógena, 

ele pode estar reduzida a 1/3 do seu tamanho original). Normalmente temos entre 

15 e 18% dos folículos nessa fase. 

A cada vez que um folículo volta a entrar em fase anágena, a papila dermal começa a 

agir como um regulador central da interação entre as células: as células da papila dermal 

(fibroblastos especializados) constroem uma nova matriz extracelular, que dá início à 

formação de um novo fio de cabelo (HARRINSON, 2003). 

      

Alopecia 

O crescimento capilar é um processo complexo que envolve a atividade do folículo 

piloso e seu ciclo, como descrito anteriormente. Durante a fase anágena hiperproliferativa, o 

folículo piloso necessita de um perfeito equilíbrio fisiológico para que o ciclo capilar 

mantenha-se normal e os fios cresçam saudáveis. Qualquer estresse abrupto pode fazer com 

que um grande número de folículos passe da fase anágena para a fase telógena. Ao final da 

fase telógena, se o folículo não retornar mais à fase anágena, ou seja, não produzir mais fios 

de cabelo, tem-se então o início da alopecia (WILKINSON; MOORE, 1990). 

A queda normal de cabelos é diretamente proporcional ao número de fios e à duração 

da fase anágena, pode variar de pessoa para pessoa. A perda diária, superior a 100 fios, com 

queda generalizada e constante, durante a lavagem ou escovação é um indício importante de 

alopécia. Se a queda não se repetir freqüentemente, haverá um crescimento espontâneo dentro 

de poucos meses. 

    As alopecias podem ser divididas em: cicatriciais, cuja característica é a 

irreversibilidade do crescimento dos cabelos devido à destruição de células tronco e não 

cicatriciais, onde ocorre a preservação dos folículos pilosos. Dentro desta divisão, as alopecias 

subdividem-se em vários tipos: alopecia androgenética, areata, eflúvio telógeno, traumática, 

por ação de produtos químicos, entre outras (KEDE; SABATOVICH� 2004). 
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      Segundo Dawber (2001) inúmeros são os fatores predisponentes para a instalação da 

alopecia. Podem-se destacar os seguintes: gravidez, febres e etiologias diversas, cirurgias, 

hemorragias, redução alimentar súbita e severa, problemas de ordem emocional, alterações 

hormonais, doenças sexualmente transmissíveis, doenças metabólicas, doenças infecciosas, 

processos inflamatórios, neoplasias e hereditariedade. 

Tratamentos 

     Cada tipo de alopecia possui características próprias necessitando de um diagnóstico 

clínico para avaliação das causas que desencadearam o problema, com o objetivo de tratar o 

foco do problema utilizando um tratamento adequado. Para Sucar (2002), quanto mais 

precoce o diagnóstico e o início do tratamento, melhores os resultados obtidos. 

Há vários anos a indústria cosmética, através de pesquisas, vem buscando alternativas 

para o tratamento da alopecia, procurando entender os mecanismos normais e patológicos que 

levam à queda dos cabelos e conseqüentemente, desenvolvendo produtos cujos princípios 

ativos se apliquem a esses fenômenos de forma eficaz. 

Esta pesquisa visou demonstrar ao profissional da estética um levantamento dos 

princípios ativos cosméticos utilizados no tratamento da alopecia, existentes nos principais 

fornecedores de matéria prima do mercado nacional, servindo de base para a avaliação dos 

produtos cosméticos utilizados no combate a queda de cabelo. 

 

METODOLOGIA  
  

Tipo pesquisa descritiva e exploratória. O estudo foi realizado baseado no 

levantamento de princípios ativos cosméticos utilizados no tratamento da alopecia, 

distribuídos no mercado nacional, através dos principais de matérias-primas para indústria 

cosmética. 

 Foi realizado levantamento entre 12 fornecedores nacionais de matérias-primas 

selecionados aleatoriamente.  

Para a tabulação dos dados foi utilizado o programa Office/Excel 2007®. 

 

RESULTADO 
 

Através de uma pesquisa nos 12 principais fornecedores de matérias-primas para o 

mercado cosmético, encontrou-se 27 matérias-primas cosméticas indicadas no tratamento da 
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alopecia. Os dados obtidos foram compilados na forma de tabela para facilitar a visualização 

(anexo 1). 

Na tabela foi listado o nome comercial da matéria prima (princípio ativo), 

fornecedor/fabricante, descrição química e/ou INCI (International Nomenclature of Cosmetic 

Ingredient) e propriedades. As informações foram obtidas através de relatórios técnicos 

disponibilizados via eletrônica pelos fornecedores Arch personal chemical, Brasquim, 

Chemyunion,Croda, Extranaturis, Íonquimica, Ìonquimica, Galena, Kumar organic, 

Pharmaspecial, Cognis e Cosmotec. 

 
 
DISCUSSÃO  
 

Segundo a dermatologista Fabiane Mulinari Brenner, da Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), o cabelo está impregnado de significados socioculturais. A queda progressiva 

dos fios reduz a auto-estima, faz as pessoas se sentirem menos atraentes e as torna 

socialmente retraídas problema que, segundo estudos europeus, afeta mais intensamente as 

mulheres e os homens mais jovens (ZORZETTO, 2007). 

A indústria de produtos cosméticos, no decorrer dos últimos anos, vem investindo em 

pesquisas com o objetivo de lançar de produtos cosméticos capilares satisfazendo a 

necessidade do mercado consumidor. Os dados mais recentes da Associação Brasileira da 

Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, que reúne as maiores empresas dessa 

área, reafirmam o sucesso comercial do setor: a produção de cosméticos para cabelos cresceu 

cerca de 50% de 2003 a 2006, alcançando 458 milhões de toneladas, e as vendas mais que 

dobraram, atingindo US$ 2,2 bilhões no ano passado (ZORZETTO, 2007) .  

Observando um mercado profissional crescente e concorrido atendendo a um 

consumidor cada vez mais exigente, sugere-se que a utilização de produtos cosméticos 

contendo princípios ativos deva ser criteriosa, fundamentada em literatura científica e pautada 

em benefícios visíveis a quem os utiliza. 

A indústria cosmética busca informações científicas para explicar o mecanismo de 

ação dos princípios ativos de uma formulação, assim como, para desenvolver a melhor forma 

cosmética para veicular estas substâncias, visando a melhor eficácia do produto final.  

No caso da alopecia, produtos cosméticos são considerados um tratamento auxiliar já 

que nenhum produto cosmético pode promover o surgimento de novos fios (SOUZA, 2004). 

Existem produtos cosméticos que contém princípios ativos em suas formulações capazes de 



 7

evitar a queda anormal dos fios ou prolongar a evolução da alopecia atuando através de 

diferentes mecanismos de ação. 

Através da análise realizada dos 27 princípios ativos observou-se que estes agem 

principalmente na estimulação da circulação, estímulo do metabolismo celular, nutrição, no 

equilíbrio hormonal, outros ativos irão atuar na hidratação e regeneração capilar, como pode 

ser visualizado na figura 1. 

 

 

               Figura 1: Prevalência do mecanismo de ação dos principios ativos utilizados no            

                              tratamento da alopecia. 

 

Dos ativos distribuídos pelos 12 fornecedores de matérias- primas para o tratamento da 

alopecia, 63% apresentaram propriedade de estimular a microcirculação do bulbo capilar 

favorecendo a irrigação na área do folículo piloso propiciando o estímulo na divisão celular 

consequentemente aumentando a fase anágena, 30% dos ativos irão interferir no estímulo do 

metabilosmo celular, 22% atuam na nutrição do couro cabeludo, 15% irão interferir no 

equilibrio hormonal, principalmente na inibição da enzima 5-alfa-redutase que converte a 

testosterona em diidrotestosterona, subproduto que irá ocasionar o afinamento do folículo 

piloso levando a fase telógena (WILKINSON; MOORE, 1990; KEDE; SABATOVICH� 

2004), e em menor prevalência (1%) a ação de hidratação e regeneração. 

Observou-se (figura 2) ainda, que 59% dos princípios ativos avaliados encontram-se 

associados o que favorece a eficácia destes produtos, atuando através sinergia ou efeito 

aditivo. 
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Figura 2: Associação de princípio ativos para alopecia, nas matérias primas distribuídas pelos 
fornecedores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A maioria dos princípios ativos pesquisados para auxiliar o tratamento da alopecia 

encontra-se associados, sugerindo que as associações destes ativos cosméticos agem através 

mecanismos de ação diferentes podendo favorecer a diminuição da queda de cabelo. 

Os principais mecanismos de ação dos ativos cosméticos avaliados para auxiliar no 

tratamento da alopecia agem: 

��Estimulando a microcirculação do bulbo capilar; 

��Aumentando o metabolismo celular e 

��Inibindo a enzima 5- alfa-redutase. 

O presente trabalho procurou enfatizar o tema sobre a ótica da cosmetologia, contribuindo 

com informações necessárias para a avaliação dos produtos cosméticos utilizados no combate 

à queda de cabelo. 
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