
 As alterações capilares incluem alte-

rações no crescimento (alopécia, hirsutismo 

e hipertricose) e aspecto e pêlo .  

A alopécia pode tratar-se de uma 

reacção adversa por interferência do fárma-

co com a anagénese (fase de crescimento do 

pêlo) ou telogénese (fase de queda do 

pêlo).  

O hirsutismo é um crescimento 

excessivo de pêlos de características mascu-

linas em mulheres, com localização predo-

minante na face e costas, que resulta da 

estimulação androgénica de folículos pilo-

sos. A hipertricose consiste no crescimento 

anormal de cabelos em zonas do corpo, 

como a testa, onde geralmente o pêlo é 

pequeno. 

 Os medicamentos podem ainda ser 

responsáveis por alterações na coloração e 

por tornar os cabelos mais quebradiços, 

finos, lisos ou frisados. 
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Figura 1. Hipertricose induzida por minoxidil 

Retirado de Danderm, disponível em  http://
www.danderm-pdv.is.kkh.dk/atlas/4-7-1.html 
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“A alopécia pode 
também ocorrer 
após a suspensão 
de terapêutica 

prolongada” 

ALTERAÇÕES CAPILARES 

EXEMPLOS DE  FÁRMACOS  
ENVOLVIDOS 

• ALOPÉCIA : ANTICOA-

GULANTES ,L ÍTIO , VAL-

PROATO 

• H IRSUTISMO : DANA-

ZOL , GLUCOCORTICÓI-

DES 

•  H IPERTRICOSE : 
C ICLOSPORINA , FENI-

TOINA , M INOXIDIL 

• ALTERAÇÕES DE COLO-

RAÇÃO : CLOROQUINA , 
QUIMIOTERAPIA  
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TEMPO DE LATÊNCIA 

TRATAMENTO 

REGRESSÃO 
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 Geralmente, resul-

tam do efeito tóxico do fár-

maco sobre a matriz folicu-

lar do pêlo. 

 Dependendo do 

mecanismo envolvido, as 

manifestações clínicas 

podem iniciar-se em poucos 

dias ou meses. 

◊ Suspensão do fármaco 

indutor. 

 Geralmente, são 

reacções adversas  reversí-

veis com a suspensão do fár-

maco.   

 A  recuperação ocor-

re em semanas ou meses, 

consoante a fase de cresci-

mento do pêlo que for afec-

tada. 

OBSERVAÇÕES 

 A alopécia pode, 

também, ocorrer após a 

suspensão de terapêutica 

prolongada com minoxidil 

tópico ou  contraceptivos 

orais. 
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