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RESUMO 

 
Devido a fatores físicos e químicos a haste capilar pode sofrer alterações, sendo que 
os agressores químicos mais comuns são os descolorantes, alisantes e 
permanentes. O presente estudo objetivou avaliar os danos causados aos cabelos, 
elaborar uma melhor estratégia de tratamento, aplicá-la e conferir os resultados. O 
experimento foi dividido em quatro partes: anamnese, avaliação inicial, aplicação do 
protocolo de tratamento e avaliação final. Na anamnese coletou-se principais 
informações relevantes a haste capilar. A avalição inicial e a final foram realizadas 
utilizando as técnicas de microscopia e dermatoscopia. No protocolo de tratamento 
utilizou-se aveia coloidal como princípio ativo dos dermocosméticos utilizados. A 
partir das avaliações iniciais foi observado que o cabelo possuía patologias ligadas a 
danos nas propriedades da fibra capilar como elasticidade, resistência, cor, diâmetro 
entre outros. Após aplicação do protocolo observou-se diminuição de algumas 
patologias e melhora nas suas propriedades como brilho, ressecamento e 
porosidade. Através das técnicas utilizadas no presente trabalho foi possível avaliar 
e estabelecer um protocolo de tratamento capaz de minimizar novas degradações 
no fio e devolver nutrientes necessários para sua manutenção e proteção. 
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ABSTRACT 

Due to physical and chemical factors the hair shaft can undergo changes, the most 
common chemical aggressors are bleaching, straightening and permanent. The 
present study aimed to evaluate the damages caused to hair, to elaborate a better 
treatment strategy, to apply it and to check the results. The experiment was divided 
into four parts: anamnesis, initial evaluation, application of the treatment protocol and 
final evaluation. In the anamnesis, the main information relevant to the hair shaft was 
collected. Initial and final evaluations were performed using microscopy and 
dermoscopy techniques. In the treatment protocol, colloidal oats were used as the 
active principle of the dermocosmetics used. Through the initial evaluations it was 
observed that the hair had pathologies related to damages in the properties of the 
hair fiber like elasticity, resistance, color, diameter and others. After application of the 
protocol, it was observed a decrease of some pathologies and improvement in its 
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properties as brightness, dryness and porosity. Through the techniques used in the 
present work it was possible to evaluate and establish a treatment protocol capable 
of minimizing new degradations in the wire and returning nutrients necessary for its 
maintenance and protection. 

Keywords - colloidal oat, microscopy, dermoscopy, degradation, wire. 
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INTRODUÇÃO 

Historicamente, os cabelos sempre exerceram um papel fundamental na vida 
do ser humano, seja como uma forma de expressar um estilo de vida ou como um 
modo de estabelecer uma relação social, os cabelos sempre foram cultuados desde 
a antiguidade e em todas as sociedades.  

O cabelo presente no corpo humano não possui relação somente com a 
estética, uma vez que engloba várias funções, como isolante térmico, receptor 
sensorial, biomarcador, proteção contra radiação solar e proteção contra abrasão 
mecânica (ROBBINS, 2001).   
 O cabelo humano é formado fundamentalmente por proteínas, e estas variam 
de 65 a 95%, de acordo com o estado do cabelo. O principal constituinte capilar é a 
proteína α queratina, que compõe cerca de 85%. (ROBBINS, 2002). O fio de cabelo 
nasce no folículo piloso na derme a qual nutre a raiz e a hidrata naturalmente com 
óleos da glândula sebácea. O cabelo cresce em três fases, a anágena, fase em que 
o cabelo realmente cresce com duração de 3 a 6 anos; a catágena, em que o cabelo 
para de crescer e a telógena, em que o cabelo cai para o nascimento de um novo fio 
e assim reiniciando o ciclo do crescimento. (GOMES, 2008) 
 Devido a fatores físicos e químicos a haste capilar pode sofrer alterações, 
sendo os agressores químicos mais comuns os descolorantes, alisantes e 
permanentes. Isto porque para tais procedimentos faz-se necessário a abertura das 
cutículas a fim de proporcionar maior penetração das substâncias até o córtex 
(NAKAMO, 2009). Outros agressores que danificam a haste capilar são os agentes 
físicos, como secador e chapinha, o calor excessivo. Há diversos danos 
ocasionados por fatores físicos e químicos, entre eles tem-se a triconodose, 
tricoptilose e a tricorrexe nodosa (PEREIRA, 2001).  
 Com o crescente aumento do curso de estética e cosmética, mais 
profissionais estão se especializando em terapias capilares, que por muito tempo foi 
tratada como especialização da área médica, que é responsável pelo diagnóstico e 
tratamentos das principais patalogias do couro cabeludo e haste dos fios. Aliando 
diversas técnicas de diagnóstico, tais como exames laboratoriais e dermatoscopia, o 
tricologista determina a causa e a melhor estratégia de tratamento (PEREIRA, 
2001). 
 Este trabalho teve como objetivo avaliar os danos causados aos cabelos, por 
processos oxidativos, utilizando a microscopia de luz polarizada e dermatoscopia a 
fim de elaborar uma melhor estratégia de tratamento, aplicá-la e conferir os 
resultados.  
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METODOLOGIA 

O experimento foi dividido em quatro partes: anamnese, avaliação inicial, 
aplicação do protocolo de tratamento e avaliação final. O estudo foi realizado em 
cabelo tingido e descolorido, e a escolha foi em virtude de o cabelo possuir danos 
físicos e químicos.  

Anamnese - Foram coletados todos os dados sobre o estilo de vida e 
cuidados profissionais e home care utilizados pela cliente.  

Avaliação Inicial - Para a análise dermatoscópica o cabelo foi dividido em 4 
mechas iguais, frontal e coronal direita e esquerda. Após a análise dermatoscopica, 
foi retirada uma mecha fina do cabelo do lado esquerdo da região coronal. Em 
seguida, a mecha foi colocada na lâmina e analisada utilizando o microscópio 
biológico binocular (tim-18/tim-18-T).  
 Aplicação do protocolo - O tratamento consistiu na utilização de um shampoo, 
uma máscara e um condicionador a base de aveia coloidal (Produzido em farmácia 
de manipulação).  O cabelo foi lavado com o shampoo e enxaguado em água 
abundante 3x. Em seguida, aplicou-se a máscara mecha por mecha, deixando agir 
durante 20min e retirou-se com água. Foi aplicado o condicionador e retirado com 
água (protocolo realizado em 3 sessões com intervalos de 3 dias). 
 Avaliação final - Repetiu-se todas as etapas da avaliação inicial.   
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi observado através da anamnese que o cabelo passa mensalmente por 
processo de coloração, objetivando o tom ruivo, meio e ponta da haste, além de já 
ter sofrido processos de descoloração em algumas mechas. 

Através da técnica de microscopia, na avaliação inicial (Figura 1), observou-
se uma amostra pouco colorida, com cores suaves, sem pigmentação natural na 
maioria dos fios. Em estudos realizados por Marliani et. Al., 2015, demonstraram que 
essa condição significa que o fio perdeu massa proteica e suas capas. No processo 
de coloração e descoloração o fio não perde apenas sua pigmentação natural, perde 
também parte de seus nutrientes, ocasionando maior dano a haste.   

Na avaliação inicial por dermatoscopia (Figura 2), observou-se a presença de 
tricosquise, trocodistrofia, tricoptiloses e tricorrexe nodosas. A presença dessas 
patologias está ligada a danos nas propriedades da fibra capilar como elasticidade, 
resistência, cor, diâmetro e forma da secção transversal.  Velasco et. al., (2009), 
enfatizam que a resistência mecânica da fibra capilar se deve a presença da 
estrutura da queratina, do seu diâmetro e das condições do córtex. A literatura 
aborda que as condições do córtex são alteradas com a coloração e descoloração. 
De maneira similar a resistência mecânica, os tratamentos químicos que modificam 
a estrutura do córtex também influenciam na propriedade de elasticidade da fibra 
capilar, de modo que ocorre alteração na propriedade mecânica de força para 
elongação e de rupturas por tração. 
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         Figura 1. Análise microscópica                                   Figura 2. Análise dermatoscopia                                     
         da avalição inicial                                          da avalição inicial 

 
A utilização do processo de coloração ainda influencia no brilho e no aumento 

do coeficiente de fricção do fio, pois alteram a estrutura da cutícula. Velasco et. Al., 
(2009) ressaltam que em um cabelo saudável as escamas da cutícula encontram-se 
intimamente unidas umas as outras, formando uma superfície plana e relativamente 
refletora de luz incidente, o que confere o visual de luz, e a superfície da cutícula 
possui coeficiente de fricção considerável em função da disposição e orientação da 
cutícula.  

Após avaliação inicial foi observada alterações nas propriedades básicas do 
fio.  A aveia coloidal possui um baixo custo e é bastante conhecida devido, 
principalmente, ao seu alto poder hidratante, além de ser rica em lipídios essenciais 
e ácidos graxos (PILLAI et. al., 2015). Realizou-se um tratamento com 
dermocosméticos utilizando a aveia coloidal como princípio ativo a fim de seu alto 
poder hidratante agir no desequilíbrio hídrico dos fios e sua composição rica em 
lipídios e ácidos graxos agir no desequilíbrio nutritivo.  

Após realização do protocolo, a avaliação do fio foi refeita, através das 
análises dermatocopicas (Figura 4) observou-se uma leve diminuição dos fios com 
tricodistrofia, no entanto não se observou alteração nos fios com tricoquises.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Figura 3. Análise microscópica                                    Figura 4. Análise dermatoscopica  
           da avalição final.                                                          da avaliação final.  

 
O processo de degradação não pôde ser sanado através da utilização do método de 
equilíbrio das propriedades do fio, visto que uma vez que o fio entra nesse estado 
não pode ser revertido por meio deste protocolo. Nesse caso, o mais indicado seria 
a realização de um cronograma maior associado a um corte terapêutico.  

Na análise microscópica (Figura 4) foi observado que a maior parte dos fios 
se encontravam pigmentados e com brilho, indicando uma considerável absorção de 
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nutrientes através da diminuição da porosidade e reposição de massa. Em 
observações semelhantes, Marliani et al., 2015, afirma que o cabelo normal 
apresenta todas as extensões de cores, o que significa que suas capas encontram-
se perfeitamente unidas e isso se reproduz na cor marrom.  

Em estudos Marliani et. al,. 2015 aborda o significado das variações de tons 
de cores e explica que quando o tom varia do azul para o esverdeado o cabelo está 
se esvaindo. No entanto, se o amarelo permanecer indica que o dano do fio está 
sendo minimizado com tratamentos.  
 
CONCLUSÕES 

O presente trabalho demonstrou que através da associação das técnicas de 
imagens digitais, microscopia e dermatoscopia foi possível avaliar e elaborar um 
protocolo de tratamento para um cabelo danificado quimicamente e fisicamente. O 
protocolo aplicado foi capaz de minimizar novas degradações e devolver à haste 
nutrientes necessários para sua manutenção e proteção. Foi ainda capaz de auxiliar 
na retenção hídrica, agir como barreira de proteção contra excessiva desidratação 
causada pela utilização de estilização térmica e fatores externos.  
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