
7 PASSOS
do transplante

CAPILAR

Diagnóstico
Constatada a queda de cabelo 
crônica, o paciente deve buscar 
o mais rápido possível a ajuda 
de um médico dermatologista 
para realizar um exame clínico 
do couro cabeludo. Após o 
diagnóstico, se não houver 
tratamento para o problema, o 
paciente precisará realizar o 
transplante capilar para tratar 
a calvície.

Pré-operatório
Marcado o dia da cirurgia, o 
paciente necessita realizar os 
preparos pré-operatórios, 
como, por exemplo, fazer 
massagens diárias na região 
onde será realizado o 
transplante capilar. A 
massagem permite uma maior 
elasticidade do couro cabeludo 
e, assim, é possível transplantar 
mais fios.

Retirada da área 
doadora
Administrada a sedação e a 
anestesia, a área doadora é 
preparada para a remoção. 
Uma faixa de cabelo, da área 
posterior e das laterais do 
couro cabeludo, é removida 
para ser transplantada na área 
receptora. A faixa removida 
pode ter entre 25 e 32 
centímetros de extensão por 
até dois centímetros de largura.

Transplante
Na próxima etapa da cirurgia é 
aplicado um anestésico na 
região receptora e o paciente é 
preparado para receber os 
novos fios. Através da técnica 
do stick-and-place, na qual o 
cirurgião principal faz as 
incisões e uma assistente aplica 
os folículos capilares, os fios são 
inseridos no couro cabeludo do 
paciente. 

Internação
A cirurgia de transplante capilar 
é um procedimento simples, 
entretanto é realizada em um 
hospital, onde o procedimento 
pode ser mais bem acompanha-
do por uma equipe especializa-
da. Antes de iniciar a cirurgia, o 
paciente é sedado e anestesia-
do por um médico anestesiolo-
gista, que acompanha todo o 
procedimento.

Separação dos fios
Enquanto é realizada a sutura 
tricofítica na área doadora, uma 
equipe especializada, formada 
por até oito profissionais, 
prepara as unidades foliculares 
que serão transplantadas na 
região receptora. Com o auxílio 
de microscópios 3D, a faixa 
removida é cortada para a 
obtenção das unidades 
foliculares, que são armazena-
das em um ambiente adequado, 
de baixa temperatura.

Pós-operatório
Após a cirurgia, a área 
transplantada é revisada e 
realiza-se uma limpeza com 
solução fisiológica. Por ser um 
procedimento pouco invasivo, o 
paciente pode receber alta no 
mesmo dia. Nos dias seguintes, 
o paciente precisa realizar uma 
dieta leve e lavar a cabeça 
adequadamente. Em até 72 
horas é possível retornar às 
atividades do dia a dia.
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