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Resumo: O Cabelo causa grande impacto do indivíduo na sociedade, sendo 

considerado primordial para uma socialização mais bem aceita. Seus impactos vão 

muito além do ponto de vista estético; por moldurar o rosto, harmonizar o conjunto e 

embelezar o indivíduo, causam bem-estar físico e emocional, elevando a autoestima 

e melhorando o convívio em sociedade, sendo frustrantes quando há essas 

alterações na aparência. Como é o caso da alopecia areata que é uma afecção 

crônica dos folículos pilosos, causando sua queda. Por este motivo, este trabalho 

tem o objetivo de avaliar a influência das doenças psicológicas como desencadeador 

de alopecia areata. A alopecia dos cabelos vem sendo estudada por vários anos, 

seja por afetar diretamente a qualidade de vida de muitos indivíduos, seja pela 

possibilidade de parâmetros indicadas de disfunções de outra patologia. Dentre as 

alopecias estudadas, temos a alopecia areata que pode ser considerada uma pré-

condição genética e fenômenos autoimunes desencadeada por fatores como 

estresse emocional, sendo uma afecção que pode atingir ambos os sexos e em 

qualquer idade. A evolução desta doença traz transtornos psicológicos as pessoas 

fazendo com que elas procurem tratamentos para reverter essa situação. Sendo 

uma afecção de origem autoimune com possível origem psicológica. 

Introdução: A Alopecia Areata (AA), em específico, é descrita como uma doença 

crônica que afeta os folículos pilosos e unhas. Determina a queda de cabelos e/ou 

pelos, devido a uma interrupção de sua síntese, mas sem a destruição ou atrofia dos 

folículos pilosos, motivo pela qual é um processo reversível (Rivitti, 2005). É uma 

etiopatogenia não totalmente esclarecida, mas sabe-se que tem fatores múltiplos 

com principalmente componentes autoimunes, atuando em indivíduos com 

predisposição genética, considerando desencadeadores fatores emocionais (Rivitti, 

2005; Maia e Fernandes, 2003).  

Em certos indivíduos por problemas hormonais, doenças autoimunes (como 

lúpulos), ou problemas sociais; como estresse, além de fatores genéticos trazidos 

pela herança das gerações anteriores, essa queda pode ser mais acentuada e 

irreversível. 

Objetivo: Avaliar a influência de doenças psicológicas na AA. 

 



Metodologia: Via pesquisas em sites conceituados como Lilacs, Pubmed e redalyc. 

Utilizando como palavras chaves: Alopecias, Alopecia Areata, psicológico. 

Desenvolvimento: A Alopecia Areata (AA) é uma doença autoimune baseada na 

presença de linfócitos T ativados. Pode estar relacionada a outras doenças 

autoimunes como: tireoide, vitiligo, lúpus eritematosos, anemia perniciosa, colite 

ulcerativa, miastenia gravis, líquen plano, artrite reumatoide, doença de Addison, 

polimialgia reumatoide, síndrome endocrinopatia cândida (Succi, 2004; Azulay, 

2011) 

A AA é caracterizada por placa de alopecia que surgem de forma única ou múltipla, 

sendo ela lisa e brilhante, tendo casos aonde há grandes avanços dessas placas 

formando uma extensa área de alopecia (SAMPAIO, RIVITTI, 2001). 

Embora ainda não tenha muitos estudos sobre a real interação entre a AA e 

doenças psicossomáticas, muitos artigos fazem ligeiras referencias nessa relação 

entre o psicológico e a alopecia areata (Ribeiro, 2016). 

Segundo Reiter-Purtill e Noll (2003); em seus estudos com crianças, mencionam que 

as doenças crônicas são potencialmente estressoras, sendo que em muitos casos, 

as condições crônicas ou os tratamentos causam restrições físicas e afetam as 

atividades diárias das crianças.  

Ainda, podem provocar mudanças na aparência física, gerando auto percepção 

negativa e reações negativas entre os colegas, pois a aparência é considerada um 

poderoso predito de amizade e aceitação. 

Estudos mais recentes afirmam que possa ter grande ligação entre psicopatologias e 

a produção de neuromediadores que são capazes de interferir na imunidade 

(Ribeiro, 2016). 

Ainda Ribeiro diz, que em teoria psicossomática da AA começa a ganhar forma e 

expressão. Muitos avanços têm sido feitos para compreensão da ação desses 

neuromediadores, em especial as neurotrofinas. Inicialmente apenas eram 

identificadas como estimulantes do crescimento do sistema nervoso, conhece-se 

hoje que têm uma grande importância no crescimento dos folículos pilosos. Assim, 

sabe-se que estes neuromediadores desempenham vários papeis na AA, não só no 

ciclo piloso mas também na função de células imunes. 

Resultados preliminares: São necessários mais estudos para aprofundar os 

conhecimentos a fim de elucidar os mecanismos que envolvem aos problemas 



autoimunes que são desencadeados via estímulos de desordem psicológica. Tendo 

fatores ambientais e problemas psicossociais envolvidos neste distúrbio. Desde os 

primórdios a alopecia areata se mostra um mistério de sua origem, porem com os 

avanços das pesquisas sobre os mais variados sistemas dispostos em nosso 

organismo, aos poucos vamos elucidando os mecanismos mais complexos e a cada 

nova descoberta vamos diminuindo os obstáculos que acercam essa afecção e de 

tantas outras que permanecem desconhecidas. 
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