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Resumo 

Introdução: Considerando que a atividade física pode trazer diversos benefícios à 

saúde e que a perda de cabelo é uma queixa comum entre a população adulta em 

geral, o estudo levanta a hipótese de que a atividade física também pode trazer 

benefícios para a saúde capilar. Objetivo: avaliar os efeitos gerais da atividade física 

em relação a saúde capilar das mulheres. Metodologia: Foram investigadas 70 

mulheres com idades entre 20 a 60 anos divididas em dois grupos, as fisicamente 

ativas e as sedentárias. Os dados foram coletados por meio de um questionário 

elaborado pelo autor. Desenvolvimento: Os dados foram tabulados e analisados por 

frequência e porcentagem. Resultados preliminares: o grupo de mulheres 

fisicamente ativas parecem ter diminuição nos problemas de saúde, estresse, 

depressão e complicações com os cabelos quando comparadas às mulheres 

sedentárias.  

 

         Introdução 

A perda de cabelo é uma queixa comum entre a população adulta em geral. Embora 

o cabelo não seja essencial para à sobrevivência humana, a queda e afinamento 

dos fios causam transtornos emocionais inimagináveis (SCHMITT et al., 2012; 

MACHADO et al., 2007). Artigos científicos revelam que as dietas e exercícios 

físicos realizados sem orientação, podem levar à quadros de carência nutricional. A 

carência de alguns nutrientes pode afetar as estruturas dos fios capilares. As 

alterações capilares também podem ocorrer por patologias sistêmicas que levam à 

desnutrição, tais como quadros de má absorção de nutrientes (ADDOR, 2012). 

Também é cientificamente reconhecido que o estresse pode agir sobre o ciclo do 

folículo piloso, acelerando a transição para a fase telógena e provocando a 

miniaturização do folículo (ADDOR et al., 2014; SCHMITT et al., 2012). Por outro 

lado, a atividade física proporciona melhorias da eficiência do aumento do volume 

sistólico, aumento da potencia aeróbica, diminuição do estresse, da depressão, da 

insônia, melhora no humor, diminuição do consumo de medicamentos como 

antidepressivos e tranquilizantes (PIRES, 2011; BATISTA E ORNELLAS, 2013). 

 

Objetivo 

Identificar os efeitos gerais da atividade física em relação à saúde capilar das 

mulheres. 



Metodologia 

Até o presente momento foram investigadas 70 mulheres com idades entre 20 a 60, 

anos do Estado de São Paulo, divididas em dois grupos, as fisicamente ativas e as 

sedentárias. Os dados foram coletados por meio de um questionário elaborado pelo 

autor logo após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. O 

questionário tem como objetivo geral identificar se a pratica de atividade física 

oferece algum benefício para a saúde dos cabelos dessas mulheres.  

 

Desenvolvimento 

As 70 mulheres de 20 a 60 anos avaliadas até o momento foram divididas em dois 

grupos: “Praticantes de atividade física” (PAF): que praticam alguma atividade física 

e as “Não praticantes de atividade física” (NPAF). Foram excluídas da amostra as 

mulheres que tinham menos de um ano de prática de atividade física. Os dados 

foram tabulados separadamente para os grupos de indivíduos fisicamente ativos 

(PAF) e sedentários (NPAF), visando analisar as respostas de cada grupo. Foram 

elaborados gráficos dos dois grupos, e levantamento percentual dos resultados a 

partir de uma análise estatística descritiva. 

O gráfico 1 mostra que o grupo PAF evidenciou melhores respostas em 

relação ao grupo NPAF, em todas as variáveis. 

Gráfico 1 – Mostra as variáveis de um modo geral, sendo: sinais de estresse e 

depressão para todas as questões sobre estresse e depressão; Complicações de 

cabelo para todas as questões sobre transtornos capilares; Cabelo forte e hidratado 

para as questões sobre o bom estado do cabelo; complicações de saúde para as 

questões que aborda sobre doenças cardiovasculares, pressão alta ou baixa e 



obesidade; Boa alimentação para as questões que abordava sobre a qualidade da 

alimentação. 

 

Resultados Preliminares 

O presente estudo mostra que a pratica da atividade física evidencia alguns 

benefícios para a saúde capilar. Porém, para que se possa atestar cientificamente 

esta associação é necessário aumentar o número amostral e realizar mais 

pesquisas, preferencialmente por equipe multiprofissional, na qual façam testes de 

análise de tecidos que comprovem essa associação.  
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