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Calvície feminina: quais são os principais fatores 
de risco para essa patologia e saiba como evitá-los

Desde sempre os cabelos e 
penteados foram uma caracte-
rística relevante para denomi-
nar um estilo ou modo de vida. 
Nos anos 40 e 50, por exemplo, 
era comum que as mulheres ti-
vessem cumprimentos médios 
e ondulados, as pin-ups mos-
traram toda a força da femini-
lidade, usando franjas, lenços e 
penteados que são comuns até 
hoje. Dando um salto na histó-
ria, nos anos 80, era moda usar 
cachos volumosos ou aperta-
dos, cores diferentes com inspi-
ração punk ou franjas desiguais 
que faziam referência ao esti-
lo rocker. Em diferentes cultu-
ras, alguns penteados são feitos 
para momentos de celebração, 
para algumas religiões são si-
nônimo de retidão, portanto, 
são sagrados.

Ainda hoje, são considerados 
a moldura do rosto, especial-
mente, nas mulheres, porém, 
um problema que já é bastan-
te conhecido entre homens tem 
amedrontado o sexo feminino: a 
calvície. De acordo com especia-
listas, a alopecia androgenética, 
forma como esse tipo de queda 
de cabelos é clinicamente co-
nhecida, está relacionado com a 
genética – como o próprio nome 
sugere – ou seja, pode ser here-
ditário. O lado bom é que esta 
patologia não é tão comum nas 
mulheres, além disso, nem toda 
perda de fios significa uma cal-
vície, entretanto, independen-
te do motivo, quando acontece 
se torna uma grande vilã para a 
autoestima delas.

Como tudo na vida, os ca-
belos também passam por um 
ciclo. Eles nascem, crescem 
e morrem. Os fios que se sol-
tam dão espaço para que outros 
possam retomar o processo. 
Porém, na calvície esta sequen-
cia é interrompida, quando eles 
caem, não crescem nunca mais. 
De acordo com o médico Alan 
Wells, cirurgião plástico e espe-
cialista em transplante capilar, 
a calvície não é uma doença, 
mas é uma condição genética. 
Para quem não tem predispo-
sição genética, fatores emocio-
nais como depressão, ansiedade 
e estresse são gatilhos para de-
senvolver alopecia, porém, de-
pende muito da suscetibilidade 
que a pessoa tiver. 

Mitos e verdades 
sobre a calvície

É importante salientar 
que nem toda queda de cabe-
lo significa que é uma alope-
cia. Porém, existem algumas 
recomendações populares para 
prevenir a calvície que acabam 
confundindo as pessoas. Na lis-
ta abaixo, estão alguns mitos e 
verdades mais comuns acerca 
do assunto.

Lavar o cabelo com frequência 
enfraquece os fios.
Mito. Na verdade, é indicado 
que pessoas que possuem ole-
osidade lavem os cabelos pelo 
menos a cada dois dias. Para 
quem tem cabelos secos, é re-
comendável lavar com mais 
frequência. Depende muito de 
cada tipo, porém, isso não tem 
nenhuma relação com calvície, 
garante dr. Wells.

Descoloração torna os cabelos 
mais finos.
Verdade. A descoloração alte-
ra estrutura dos fios, deixan-
do-os mais finos e atrapalhan-
do o crescimento. Mas isso não 
significa que a pessoa ficará cal-
va, porém, em um momento de 
muito estresse, por exemplo, a 
mudança de hormônios e a quí-
mica que o cabelo foi exposto, 
podem influenciar a queda de 
cabelo. O ideal é procurar um 
especialista no assunto para 
mudar de cor.

Cortar o cabelo evita a queda 
dos fios.
Mito. A causa das quedas de fios 
são hereditárias e hormonais, 
sendo assim, cortar o cabelo 

não evita a perda de cabelo.

Gravidez pode desencadear 
alopecia.
Verdade. De acordo com o ci-
rurgião, durante esse período 
o bebê retira os nutrientes da 
gestante, o mesmo acontece no 
pós-parto, durante a amamen-
tação, influenciando na queda 
de fios. Ainda após a gravidez, 
a mulher sofre uma redução de 
hormônios que enfraquecem 
os cabelos. A queda inicia en-
tre o primeiro e o terceiro mês, 
após seis meses volta ao nor-
mal. Porém, se a mulher tiver 
uma predisposição genética, é 
possível que aconteça de for-
ma mais agressiva resultando 
numa calvície.

Usar chapéu ou boné contri-
bui com o enfraquecimento dos 
fios.  
Mito. Não existe qualquer pes-
quisa que comprove isso. O uso 
de chapéus ou bonés não con-
tribuem com a queda de fios 
ou aumenta a possibilidade de 
ter calvície no futuro. De todo 
modo, o uso desses acessórios 
com os cabelos molhados pode 
aumentar a quantidade de 
caspas.

Rápida recuperação no trans-
plante capilar.
Verdade. Apesar de ser uma ci-
rurgia demorada, o paciente re-
cebe alta no mesmo dia e pode 
voltar a rotina normalmente, 
apenas tomando alguns cuida-
dos simples, como evitar sol e 
não fazer exercícios físicos du-
rante uma semana. No mesmo 
mês começam a nascer os novos 
cabelos.
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Calvície também pode atingir mulheres

Como o uso da tecnologia pode ser um 
aliado do professor na sala de aula?

A tecnologia está cada vez 
mais presente no nosso dia a dia, 
músicas, mensagens, vídeos, tex-
tos, tudo na palma da mão em 
apenas um toque! O que é isso? 
Como faço aquilo? Quem foi 
esse? Como resolvo isso? Os sites 
de busca respondem, resolvem e 
informam, a cada dia mais, faci-
litando o acesso à informação.

O acesso à comunicação glo-
balizada se deu de forma muito 
rápida devido à constante evo-
lução tecnológica que presen-
ciamos nos últimos anos: atual-
mente existe um fluxo contínuo 
de informações que aproxima 
as pessoas de forma instantâ-
nea. Toda essa evolução provo-
cou transformações profundas 
na geração atual, principalmen-
te com relação ao uso do celu-
lar, que se tornou quase que um 
“acessório obrigatório”.

O grande desafio apresenta-
do aos educadores é a presença 
dos aparelhos celulares em sala 
de aula. Ao mesmo tempo em 
que pode ser um gerador de de-
sinteresse e dispersão dos estu-
dantes com relação ao conteúdo, 
pode, de forma oposta, ser um 
aliado para, justamente, prender 
a atenção. Estudos mostram que 
ao longo de uma aula de 45 a 50 
minutos a atenção de um estu-
dante é mantida por apenas 18 
minutos! Então o que fazer nos 

minutos restantes para envol-
vê-los e maximizar seu aprendi-
zado? É aí que os celulares, ta-
blets, enfim, a tecnologia entra. 
Interatividade é a palavra! Ter 
os celulares como ferramen-
ta para essa interatividade es-
timula e aproxima o estudante 
do conteúdo de forma mais sen-
sorial, em consonância com seu 
mundo fora da escola, levando a 
uma aprendizagem significativa.

É natural que os jovens es-
tudantes tenham maior facili-
dade no acesso e uso de aplicati-
vos em relação aos professores. 
Entretanto, isso não deverá 
ser um problema. Pelo contrá-
rio, ampliará a quantidade de 

informações trazidas para o am-
biente escolar e enriquecerá o 
trabalho de estruturação e sis-
tematização a ser feito pelo pro-
fessor, desde que ele seja capaci-
tado e esteja motivado para isso. 
Vê-se assim que o fator motiva-
ção é também essencial para os 
professores desta nova época.

Portanto, não é difícil perce-
ber que os celulares e os tablets 
transformarão a curto prazo as 
salas de aula em redes de tro-
ca de informações e construção 
de conhecimentos, onde todos, 
estudantes e professores, esta-
rão inseridos em um ambien-
te de constante aprendizado, de 
“aprender a apreender”.
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A tecnologia pode ajudar os professores a ter a atenção dos alunos

Aposte nos glitters 
para o verão

O empoderamento das mu-
lheres é um assunto que mere-
ce nossa atenção, desde peque-
nas acompanhamos personagens 
femininas fortes e empoderadas, 
como as meninas da Turma da 
Mônica, do Maurício de Sousa. O 
cartunista fala sobre a importân-
cia da mulher no projeto Donas 
da Rua. E a DOTE se juntou a 
causa trazendo seis esmaltes duo.

A linha de esmaltes 
#DONASDARUA by Dote acaba 
de ser lançada para que todas as 
mulheres usem e abusem da sua 

beleza com o poder das cores e dos 
glitters nas festas de final de ano. 
A coleção conta com seis tons em 
embalagens exclusivas de 5,5ML 

cada lado, com cores cremosas e 
glitter no mesmo tom. Além dos 
esmaltes Duo, a Coleção também 
conta com 20 cores cremosas.
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