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GRADE CURRICULAR DA PÓS-GRADUAÇÃO EM 

TERAPIA CAPILAR INTEGRATIVA 

A importância do estudo dos sistemas para facilitar o entendimento da terapia 

capilar. Células dão origem aos tecidos que fazem parte dos órgãos que formam os 

sistemas e temos o organismo. 

Os sistemas fazem parte da organização estrutural e funcional do ser humano. Os 

que deve ser estudados de forma mais ampla por terapeutas capilar, considerando 

as patologias e disfunções que vão ser tratadas. 

ANATOMIA 

Anatomia aplicada ao sistema nervoso; 

Anatomia óssea; 

Anatomia da pele; 

Anatomia digestória e sistema digestório; 

Anatomia e Fisiologia da pele e dermatologia clínica; 

Sistema Tegumentar; 

Sistema Circulatório;  

Sistema Endócrino; 

Urgências e expectativas na estética; 

Semiologia estética; 

Biossegurança na Estética. 

TRICOLOGISTAS – AS DIFERENÇAS PROFISSIONAIS  

Tricologista Médico; 

Tricologista Especialista; 

Terapeuta Capilar; 



Especialistas em cortes e visagismo; 

Especialista em color designer. 

A TRICOLOGIA 

A TERAPIA CAPILAR 

Embriologia do folículo piloso;  

Anatomofisiologia do couro cabeludo e da haste; 

Anatomia da unidade pilossebácea; 

Anatomia do folículo piloso; 

Fisiologia dos cabelos; 

Ciclo biológico capilar. 

MULTIDISCIPLINARIDADE E INTERDISCIPLINARIDADE 

PROPRIEDADES QUÍMICAS, PH E FISICAS DO CABELO 

O CABELO E O SOL 

OS INTERFERENTES NOS RESULTADOS 

CONCEITO DE INTEGRATIVA E MOTIVOS QUE LEVAM AO INSUCESSO 

A evolução da calvície e a urgência do tratamento; 

Relação profissional e paciente em tratamentos capilares;; 

A relação confiança com pacientes; 

Os cuidados com pacientes;  

A relação médico-paciente e o sucesso dos tratamentos;  

AVALIAÇÃO DAS VARIEDADES E PECULIARIDADES DE CABELOS E 

PELOS 

 O que fazer numa consulta capilar;  

Variedades de cabelos; 

Peculiaridades dos cabelos; 

Avaliação da Alopecia; 

A avaliação da Idade- Fisiológica X Cronológica; 



Entender a relação da idade com a reposta celular. 

TOPOGRAFIAS CAPILARES 

Especificação dos tipos de alopecias; 

Especificação do Padrão de Alopecia Androgenética; 

Escala de Hamilton-Norwood; 

Especificação da calvície feminina; 

Alopecia androgenética padrão feminino, processo inflamatório e sua relação com 

alopecias cicatriciais; 

Alopecia androgenética em mulheres também pode afetar a região posterior da 

cabeça (occipital); 

Alopecia androgenética padrão masculino especificação básica e Específica; 

Alopecia difusa; 

Alopecia areata e a teoria do colapso do privilégio imunológico; 

Alopecia areata e unhas; 

Alopecia de tração; 

Queda de cabelo em crianças e adolescentes; 

Alopecia areata em crianças; 

Queda de cabelos em adolescentes; 

Queda de cabelos e gestação; 

Psoríase; 

AFECÇÕES DO CABELO E DO COURO CABELUDO QUE ALTERAM O FIO  

Tricorrexe nodosa; 

Pili Torti; 

Tricoclasia; 

Tricoptilose; 

Triconodose;; 

Tricotilomania; 

Tinha do couro cabeludo; 



Prurido do couro cabeludo; 

Alterações cromáticas;  

Displasias pilosas do cabelo; 

Eflúvios anágeno e telógeno; 

Crescimento excessivo de pelos hipertricose e hirsutismo; 

Alterações dos pelos em doenças sistêmicas; 

Dermatite seborreica; 

Caspa (pitiríase capitis simplex); 

Dermatite de contato; 

Pediculose; 

Foliculite; 

Pseudofoliculite; 

Dermatofitose; 

Desidratação e caspa seca; 

Caspa oleosa; 

Agressores externos na fibra capilar 

TESTES, FOTOGRAFIAS E EXAMES 

Exames laboratoriais e sua importância; 

A importância do teste da mecha antes de qualquer tratamento químico capilar; 

Teste de Largura da risca e avaliação da risca; 

Teste da tração suave; 

Teste da tração suave; 

Teste de puxão; 

Teste de lavagem padronizada; 

Teste da janela decrescimento do cabelo; 

Teste do sinal de dobra ou sinal do pregueamento de Jacquet; 

Avaliação das Displasias Pilosas; 



Exames, procedimentos, prevenção e tratamentos; 

Exames utilizados em tricologia para avaliação das quedas capilares; 

Fotografia na Tricologia na prática clínica; 

Triscoscopia na prática clínica;  

Canto esquerdo alopecia androgenética – canto direito alopecia areata típico ponto 

de exclamação e pontos pretos – abaixo infecção tina scalps rabode porco 

infectofúngica; 

Microscopia eletrônica de varredura; 

Tricograma na prática clínica; 

Lâmpada de Wood;  

Exames laboratoriais; 

DOENÇAS QUE POSSIVELMENTE PODEM SE ENCONTRAR 

CONECTADAS COM A ALOPECIA 

Uma correlação de uma alteração sistêmica NO QUAL, os profissionais da área 

capilar devem estar atentos e OBSERVAR ESSES POSSIVEIS SINAIS: 

Queda de cabelo e câncer de próstata; 

Região coronal- alteração tireoidiana;  

Região ofiásica – suspeita de alteração supra renal/fadiga adrenal; 

Região occipital – suspeita de alteração no pancreas (intolerancia 

alimentar,resistencia a insulina, euritrematose); 

Região frontal-rins, figado e s.linfatico (parasitas, aumento da viscosidade 

sanguinea,intoleranci alimentar);; 

Região vertice parietal ( privação de sono ,alimentação desregulada); 

Estress; 

Depressão; 

Tireoide e queda capilar; 

Tireoidite de Hashimoto, hipotireoidismo e queda capilar; 

Hormônios tireoidianos e problemas capilares; 

Influência de cirurgias, quimioterapia e outros tratamentos na queda capilar; 



Queda capilar após quimioterapia; 

Cirurgia bariátrica (cirurgia da obesidade) e queda de cabelo;; 

Queda de cabelo em pacientes em tratamento antiviral para hepatite C; 

Anorexia e queda de cabelos; 

Doenças psicossomáticas; 

ABORDAGEM TERAPÊUTICA NA TERAPIA CAPILAR 

 Cosmetologia e ativos para os tratamentos capilares; 

 Novas abordagens terapêuticas associadas no tratamento da alopecia; 

 A relevância do tratamento híbrido (couro cabeludo e fios) para o 

gerenciamento do cabelo saudável; 

 Dermatoscopia – Sinais e padrões tricoscópicos na haste e no couro 

cabeludo; 

 Cosmetologia no controle de seborreia; 

 Ozônioterapia na tricologia; 

 Laser de baixa potência; 

 Alta frequência; 

 Vapor de ozônio; 

 Vacuoterapia; 

 Massagem; 

 Drenagem linfática no couro cabeludo; 

 Microagulhamento; 

 Carboxiterapia; 

 Terapia nutricional e dietoterapia para alopecia; 

 Protocolo de probioticos – dermabiotic e benefícios; 

 Nutraceuticos - protocolo antienvelhecimento capilar, crescimento e 

fortalecimento dos cabelos; 

 Mesoterapia capilar; 

 Metodo LED coopler/oléos; 

 Aromaterapia na terapia capilar; 

 Argiloterapia aplicada à terapia capilar; 

 Air-Geo geoterapia; 



 Peeling ultrassônico; 

 Peeling químico; 

 Fatores de permeação na tricologia; 

 Esfoliação capilar; 

 Massagem e permeação; 

 Laserterapia e ledterapia e protocolos; 

 Ilib; 

 Mesoterapia capilar e protocolos; 

 Técnica de aplicação do vapor de ozônio na terapia capilar; 

 Biossegurança; 

 Vacuoterapia; 

 Nutricosméticos capilar; 

 Fotobiomodulação do folículo pilossebáceo; 

 Segredos para cabelos saudaveis – protocolo de suplementos fortalecimento 

e crescimento; 

 Protocolos clínicos - fotobiomodulação no tratamento da alopécia; 

 Realinhamento químico capilar; 

 Hidratação capilar fotônica-gerenciamento do cabelo saudável; 

 Coloração e descoloração capilar com auxílio da terapia fotônica; 

 Foto descontaminação do couro cabeludo e controle da seborréia; 

 Fotobiomodulação no controle da psoríase; 

 Plasma rico em plaquetas no tratamento da queda capilar; 

 Recuperando cabelos danificados por procedimentos de escovas 

progressivas;  

 Terapia capilar e sistema imunológico; 

 

CAUSAS DE QUEDA CAPILAR 

Alterações da haste e do couro cabeludo 

 Dietas rigorosas;  

Atividade física e queda capilar: Vantagens e riscos; 

Quedas em situações limite; 



Induzida pelo stress; 

Cigarro; 

Poluição e radicais livres; 

Deficiências de minerais;  

Por deficiência de zinco; 

Prostaglandina d2 (pgd2); 

Uso de medicações; 

Cortisol;  

Esteroides anabolizantes;;  

O uso de inibidores de 5-alfa-redutase e seus possíveis efeitos colaterais no sistema 

nervoso central; 

Por medicamentos de uso em neurologia e psiquiatria; 

Uso de pílula anticoncepcional e aumento da queda de cabelo; 

Os cabelos das mulheres na menopausa; 

Cabelos, hormônios e menopausa (hirsutismo e queda de cabelo em foco); 

Procedimentos químicos nos cabelos. 

 

 


