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Sobre o Transplante 
Capilar

O transplante capilar de unidades foliculares é uma 
técnica utilizada para preenchimento da área calva e é 
também auxiliar ao combate da perda de cabelos, 
tanto em homens quanto em mulheres. 

O transplante é uma opção para pessoas calvas que 
ainda tem fios volumosos e elásticos atrás e nas 
laterais da cabeça. Quem tem fios mais grossos e 
fortes é um melhor candidato  ao transplante. O 
procedimento atual é sofisticado e em pouco tempo a 
pessoa já tem o crescimento de novos fios de cabelos 
na região transplantada e com aspecto natural. 

O transplante folicular envolve a coleta de unidades 
foliculares de uma área doadora do próprio paciente e 
sua posterior transferência para a área calva sem que 
ele afine com o tempo. 

Quando se fala em transplante de unidade folicular 
por unidade folicular isso se refere a colocação dos fios 
com o máximo de naturalidade um a um: o cabelo 
cresce, naturalmente, em grupos chamados de 
unidades foliculares- cada unidade folicular possui de 
1 a 4 fios.

guia completo como evitar queda de cabelo
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A queda de cabelos

A queda diária normal de cabelos tem uma relação 
direta com o número total de cabelos e a duração da 
sua fase de crescimento. É natural que caiam em 
média até 150 fios de cabelo diariamente. Acima dessa 
quantidade é preciso se preocupar. Segundo dados da 
Associação Brasileira de Cirurgia de Restauração 
Capilar, a queda de cabelo acomete cerca de 25% das 
brasileiras entre 35 e 40 anos e 50% daquelas com 
mais de 40 anos. No caso dos homens, de acordo com 
a Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração 
de Cabelo, 40% sofrem com isso antes dos 35 anos.

A alopecia androgenética é a maior causadora de 
calvície masculina no mundo. Ela tem fundo genético, 
assim se você for do sexo masculino e se o seu pai, tios 
ou avôs têm calvície, a probabilidade de você também 
ter é grande. A alopecia androgenética é causada por 
um hormônio masculino derivado da testosterona 
(chamado di-hidrotestosterona ou DHT), que reduz 
progressivamente a atividade dos folículos capilares e 
torna os fios cada vez mais finos, podendo fazer com 
que eles parem de nascer por completo. 

A alopecia androgenética não tem cura definitiva, mas 
existem diversas opções de tratamento.

São alguns fatores que causam ou acentuam a queda 
de cabelos: dietas rígidas, com carência de nutrientes 
para o bom desenvolvimento dos fios; alterações 
hormonais; tabagismo, que diminui a oferta de 
nutrientes para os fios, devido a diminuição da 
irrigação do couro cabeludo; o estresse, que faz com 
que o organismo produza mais cortisol, hormônio que 
desacelera a divisão celular na raiz.; doença 
autoimune; produtos químicos; hereditariedade; falta 
de vitaminas do complexo B; doenças virais e 
bacterianas; alteração hormonal; hipertensão; 
hipertireoidismo; hipotireoidismo.

A época ideal para se procurar um dermatologista é 
quando se percebe que os fios começam a ficar mais 
finos. Os remédios existentes hoje, como a 
finasterida, não trazem de volta os fios que não 
crescem mais. O medicamento ajuda apenas a 
estabilizar a queda. Depois da calvície a única opção é 
o transplante.

guia completo como evitar queda de cabelo
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Ajuda de Especialista

Um especialista pode indicar os cuidados que você pode tomar para evitar a 
queda de cabelos e melhorar a saúde dos seu fios.

Quando a queda de cabelos é acentuada, acontece de maneira contínua ou 
repentina é preciso que a pessoa fique atenta. 

Para diagnosticar o quadro e a existência de problema capilar são necessários 
exames de rotina que envolvem a bioquímica do sangue para se avaliar a 
produção hormonal da pessoa e os órgãos responsáveis por essa produção 
assim como o metabolismo, dosando reservas de ferro, zinco, cobre, 
vitaminas e, se necessário, a realização de uma biopsia do couro cabeludo. 

A consulta médica detalhada e o exame minucioso do cabelo e do couro 
cabeludo são essenciais para um diagnóstico correto já que os cabelos 
podem sofrer por condições da saúde em geral ou por doenças que afetam 
diretamente o folículo piloso.

Mais que uma avaliação individualizada e cuidadosa caso a caso, o 
profissional saberá indicar o tratamento mais adequado para cada situação e 
poderá  acompanhar o paciente durante todo o processo.

guia completo como evitar queda de cabelo
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Exame

Para a precisão diagnóstica nos casos iniciais ou menos evidentes, a médica 
esclarece que existe uma rotina de exames que podem ser realizados por 
especialistas, para avaliar a extensão e o padrão de perda capilar. 

Os principais exames são:

Perfil laboratorial
Inclui exames para avaliação de diversos aspectos, incluindo o perfil 
nutricional (com a dosagem de substâncias essenciais ao adequado 
crescimento capilar), metabólico e de atividade inflamatória de pacientes 
com queda capilar ativa. 

Tricograma
É um procedimento que mostra o número de fios por centímetro quadrado 
da cabeça, em qual fase de crescimento eles estão e também suas 
densidades. É por este exame que a médica visualiza se há a possibilidade de 
nascimento de novos fios, se a oleosidade é excessiva, entre outros 
diagnósticos.

guia completo como evitar queda de cabelo
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Fototricograma
Computadorizado

Permite a avaliação da velocidade de crescimento 
capilar, a espessura dos fios e a fase do ciclo capilar 
sem a necessidade de extração dos fios. O exame se 
baseia na análise de fotos microscópicas de uma área 
de 1cm2 de cabelos raspados por um software. 
Também avalia a eficácia de algum tratamento em 
andamento, mostrada pelo aumento da velocidade de 
crescimento capilar.

Microscopia 

da Fibra Capilar

Revela problemas que atingem a haste
capilar ou causas que levem a sua quebra,
como danos por agentes químicos 
(colorações, relaxamentos), traumas
na escovação, problemas genéticos e
infecções. Além de danos físicos
(uso contínuo de chapinhas, escovas 
e tratamentos térmicos).

guia completo como evitar queda de cabelo

Fototricoscopia

Exame não invasivo realizado através de um 
microscópio digital de forma simples, que possibilita a 
análise comparativa das diferentes áreas do couro 
cabeludo, determinando os locais de 
comprometimento capilar e sua intensidade. Também 
possibilita a medida da espessura do fio, que é 
fundamental no diagnóstico de calvície, já que a 
doença causa uma miniaturização (afinamento) dos 
fios.

Biópsia do couro cabeludo 
(Exame Histopatológico)

Após anestesia local retira-se um pequeno fragmento 
do couro cabeludo para análise histopatológica, que é 
fundamental no diagnóstico de algumas doenças, 
principalmente as alopecias cicatriciais. Também é 
realizada em casos com diagnósticos não específicos 
ou com necessidade de pesquisa e cultura de micro-
organismos. Pode também orientar o tratamento, 
baseado no tipo inflamatório, no caso da alopecia 
cicatricial.
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Alopecia por tração
A alopecia por tração é causada pela tração crônica 
(puxamento) sobre o folículo piloso e ocorre com mais 
frequência em mulheres, e está associada a penteados 
com tranças apertadas. Geralmente afeta a área ao 
longo da linha anterior do cabelo.

Tricotilomania
Tricotilomania é o nome dado ao hábito compulsivo 
de arrancar fios do couro cabeludo ou de outras áreas 
do corpo.

guia completo como evitar queda de cabelo

Possíveis diagnósticos

Alopecia areata

Alopecia areata (AA) é uma doença  auto-imune, o 
que pode causar a queda de cabelo em qualquer área. 
O tipo mais comum de alopecia areata resulta em 
áreas redondas ou ovais, geralmente no couro 
cabeludo ou nas sobrancelhas. O cabelo normalmente 
cresce de volta dentro de seis meses a um ano. A 
maioria dos pacientes volta a sofrer repetidos 
episódios de perda de cabelo na mesma área. Alguns 
pacientes que apresentam áreas redondas ou ovais de 
perda de cabelo podem evoluir para perda total dos 
cabelos (alopecia totalis). A causa da alopecia areata é 
desconhecida, mas acredita-se tratar de uma doença 
autoimune (o corpo não reconhece os folículos pilosos 
e os ataca). Estresse e ansiedade são frequentemente 
indicados pelos pacientes como ao fator 
desencadeador de sua perda de cabelo.
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Eflúvio telógeno

Eflúvio telógeno é o nome dado à perda de cabelo que ocorre quando uma 
grande porcentagem dos folículos pilosos do couro cabeludo é levada à fase 
telógena, ou de repouso, do ciclo de crescimento. A causa desta fase 
telógena de intervalo anormal pode ser hormonal, nutricional, associada ao 
uso de drogas ou estresse, por exemplo.

Síndrome dos cabelos anágenos frouxos

A síndrome dos cabelos anágenos frouxos ocorre mais frequentemente em 
pessoas de cabelos louros. Durante a fase anágena (de crescimento) do ciclo, 
os fios do couro cabeludo ficam tão frouxos que pode ser facilmente 
extraídos ao pentear ou escovar os cabelos. A condição pode aparecer na 
infância e melhorar gradualmente ou desaparecer ao longo do tempo.

guia completo como evitar queda de cabelo
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Tratamentos

Xampus de combate à 
oleosidade

Xampus que melhoram a saúde do couro cabeludo, 
retiram resíduos de cosméticos, acalmam o couro 
cabeludo tratando dermatites e inflamações, 
eliminam total ou parcialmente a caspa que se 
acumula na superfície da pele e diminuem a 
oleosidade. Indicado como coadjuvante de 
tratamento.

Loções capilares

Trazem em sua formulação a substância minoxidil, 
indicada para as pessoas com calvície leve a 
moderada. O minoxidil prolonga a fase anágena, a 
fase de crescimento dos fios.

Finasterida (comprimidos à 
base de inibidores da enzima 5-
alfa-redutase)

Originalmente comercializado com os nomes de 
Proscar, Propecia, Finalop, entre outros, o 
medicamento à base de Finasterida (princípio ativo) é 
bastante conhecido pela sua eficácia no combate 
a excessiva queda de cabelo. 

Finasterida é um medicamento prescrito 
exclusivamente para homens, e a sua ingestão visa a 
resolver tão somente o problema da calvície 
hereditária, cientificamente chamada de alopecia 
androgenética. 

guia completo como evitar queda de cabelo



16

Peeling capilar

É uma limpeza com esfoliação usada para remover as 
células mortas do couro cabeludo, reduzir a 
oleosidade excessiva, tratar a seborreia e escamação 
no couro cabeludo. Após a limpeza, o resultado dos 
tratamentos típicos é potencializado, além de reduzir 
a inflamação decorrente da oleosidade, que auxilia no 
processo de perda capilar.

MMP – (Microinfusão de 
Medicamentos   
no couro cabeludo)

É feita aplicação do aparelho de microagulhamento
de microinfusão com alta rotatividade no couro 
cabeludo previamente higienizado e com anestésico 
tópico, seguida de aplicação de fatores de 
crescimento no local, associado a minoxidil e D-
pantenol, seguindo o mecanismo de Drug-Delivery.

Laser de Alta Potencia 

Laser Diodo 1410 nm fracionado não ablativo,  
seguida aplicação de fatores de crescimento no local. 
Procedimento realizado para estímulo de crescimento 
capilar e repilação.

guia completo como evitar queda de cabelo
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Recomendação de 
Transplante Capilar

Após avaliação profissional com especialista pode ser 
recomendado tratamento clínico, que deve ser 
seguido, geralmente, de 3 a 6 meses. Paciente e 
médica devem discutir os resultados do tratamento 
clínico para se verificar a possibilidade do transplante 
capilar. Mesmo se optar pelo transplante o tratamento 
clínico deverá ser mantido.

O transplante capilar é o procedimento estético-
cirúrgico recomendado quando os fios de cabelos não 
estão mais presentes numa determinada área do 
couro cabeludo e, mais especificamente, se houver 
perda dos fios em mais de 50% do couro cabeludo.

Mesmo sob tratamento com medicamentos para 
tratar a perda de cabelo, que retardam e até 
interrompem a progressão da perda capilar, a queda 
pode se manter em inúmeros casos, o que faz com 
que a cirurgia de Transplante Capilar seja a melhor 
solução  para os casos mais avançados  de 
Calvície/Alopecia.

O transplante capilar é muitas vezes, e 
imprecisamente, associado ao implante de cabelos.

Implante é um material feito artificialmente para ser 
enxertado em determinada região do corpo, passando 
a integrá-la. Apesar de oferecer resultados 
satisfatórios em curto prazo, com o passar do tempo o 
organismo pode rejeitar o elemento estranho ao 
corpo, ou seja, os fios voltam a cair. Além da perda dos 
fios, o couro cabeludo apresenta cicatrizes que se 
parecem com furinhos•.

Transplante se refere a transferência de tecido, 
órgãos ou organismos com o objetivo de substituir e 
compensar uma função perdida por algum fator 
interno ou externo. Como no procedimento de 
transplante capilar onde  o cabelo da própria pessoa é 
utilizado para cobrir a região atingida pela calvície, 
utilizamos o termo transplante. Este cabelo cresce 
naturalmente, podendo ser cortado e tingido. A 
recuperação é rápida, o paciente recebe alta no 
mesmo dia, podendo retornar as atividades normais 
após  48 horas.

guia completo como evitar queda de cabelo
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Transplante Capilar

O transplante capilar é um procedimento de 
reconstrução do couro cabeludo no qual o próprio 
paciente é doador dos fios transplantado. Os fios 
naturais são retirados de outras áreas do couro 
cabeludo e reimplantados.

Trabalhamos com diferentes Técnicas de Transplante 
Capilar :

FUT

FUE

FUE ROBÓTICA

TÉCNICA HÍBRIDA

FUT – (Transplante de Unidades 
Foliculares)

Durante a cirurgia, uma faixa de cabelos é retirada da

região occiptal do paciente (parte de trás da cabeça), 
os fios extraídos são separados com o auxílio de 
microscópios e, em seguida, são transplantados para a 
parte receptora.

FUE – (Extração de Unidades 
Foliculares)

Extraímos cabelos da área doadora, unidade folicular 
por unidade folicular, sem a retirada de faixa e sem a 
existência de cicatriz linear. As unidades foliculares 
são retiradas através da utilização de um pequeno 
“punch”, que pode ter de 0,7 a 0,9 mm de diâmetro. 
Esses pequenos orifícios criados cicatrizam 
rapidamente.

guia completo como evitar queda de cabelo
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FUE ROBÓTICA 

Trabalhamos com a tecnologia robótica de extração 
de unidades foliculares, que permite que a retirada das 
unidades foliculares da área doadora seja realizada em 
2 horas em vez das 3-4 horas tradicionais com 
equipamento automatizado.

HÍBRIDA (FUT + FUE) 

A técnica híbrida ou combinada é uma associação das 
técnicas de transplante convencional (FUT) e (FUE) no 
mesmo tempo cirúrgico.

O transplante capilar é indolor. O paciente é 
anestesiado e sedado, por uma médica 
anestesiologista, durante todo o procedimento 
cirúrgico, que dura entre 6 e 7 horas. 

guia completo como evitar queda de cabelo
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Pré-operatório

Na CLINICA BLOCH, oferecemos o serviço de 
preparação para a área doadora, que consiste em 
sessões de massagem para que a área doadora se 
torne mais elástica, e "solta". Com isso, se consegue 
retirar uma faixa de cabelos maior e por consequência 
transplantar mais fios de cabelo, além de se conseguir 
uma cicatrização melhor por diminuição da tensão na 
área doadora.

Além disso, para os pacientes que apresentam baixa 
elasticidade além do preparo da área doadora através 
de massagens, utilizamos ainda no pré-operatório um 
protocolo de aplicação de uma enzima que ajuda a 
aumentar a elasticidade da região occipital pouco 
antes da cirurgia quando indicado.

Com isso, conseguimos realizar mega ou 
gigassessões, ou seja, cirurgias em que conseguimos 
colocar até mais do que 10 mil fios, a depender da área 
doadora do paciente.

Como se trata de um procedimento cirúrgico é 
necessária a realização de exames pré-operatórios que 
serão solicitados pela nossa equipe.

Para a cirurgia é solicitado jejum de 8 horas, já que o 
transplante capilar é realizado sob anestesia local e 
sedação.

Existem medicações que podem interferir na cirurgia, 
principalmente aumentando o sangramento. Todos os 
medicamentos devem ser informados a nossa equipe 
para análise individualizada.

Bebidas alcoólicas devem ser evitadas na véspera da 
cirurgia. E pelo tempo em que o paciente fizer uso das 
medicações do pós-operatório.

Deve-se evitar fumar duas semanas antes e duas 
semanas depois do transplante capilar.

Os pacientes diabéticos e os tabagistas precisam ser 
orientados quanto ao risco de resultados 
insatisfatórios. Eles desenvolvem quadro de 
microangiopatia, diminuindo a vascularização e 
interferindo muito na sobrevivência dos enxertos.

guia completo como evitar queda de cabelo
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Concluída a remoção da área doadora, a peça é 
colocada em solução com baixa temperatura para sua 
preservação e a seguir inicia-se preparação dos slivers• 
(pequena faixa de corte transversal da área doadora), 
onde as unidades foliculares são melhor visualizadas, 
para a sua lapidação. 

As unidades foliculares são produzidas com auxílio de 
um microscópio estereoscópico pela equipe, 
separando as unidades foliculares, de 1 a 3 fios de 
cabelo. Em seguida, estas unidades são 
transplantadas para a área RECEPTORA, seguindo a 
linha natural do crescimento dos fios, sua angulação  e 
distribuição correta. Milhares de fios são transferidos 
de uma parte a outra do couro cabeludo do paciente. 

A cicatriz que permanece na área doadora é discreta, 
pois utilizamos a técnica de Sutura Tricofítica, 
minimizando a linha, deixando-a imperceptível, pois o 
cabelos cobrem a região. Através dessa técnica, os fios 
crescem inclusive sobre a área da cicatriz, que se torna 
visível apenas ao se raspar totalmente a cabeça, pois 
tem largura média de apenas 2 milímetros. Não 
utilizamos curativos ou bandagens na área doadora, 
para sua melhor cicatrização.

guia completo como evitar queda de cabelo

A cirurgia de Transplante Capilar

A cirurgia de transplante capilar é realizada em 
hospital com total segurança e acompanhamento 
integral por um médico anestesiologista, membro da 
equipe da Clínica Bloch, com larga experiência nesse 
tipo de cirurgia, em que é utilizada a anestesia local, 
com leve sedação para o conforto do paciente.  O 
médico anestesiologista acompanha todo o 
procedimento, desde a consulta pré-operatória até a 
recuperação pós-anestésica (primeira hora após a 
cirurgia, antes de o paciente voltar para o quarto). 

Contamos com equipe de até 8 profissionais, durante 
todo o procedimento, com duração de 6 a 8 horas. 
No início do procedimento é administrada a sedação e 
anestesia local como parte do preparo da remoção da 
área doadora, ou seja, o processo é indolor.

A área DOADORA se localiza na região occipital (parte 
posterior e lateral do couro cabeludo), onde os fios 
têm menor sensibilidade e ação hormonal. 
Removemos uma faixa que pode ter entre 25 a 32 
centímetros de extensão por até 2,0 centímetros de 
largura, a depender da elasticidade dessa região, que 
varia de paciente para paciente.
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Pode haver inchaço na região da testa por volta de 2-3 
dias após a cirurgia. Para sua prevenção, é 
recomendado que o paciente durma com 2 
travesseiros nas duas primeiras noites, para manter a 
cabeça mais elevada e que faça compressas com água 
fria na região da testa. Pequenas crostículas podem se 
formar nos locais de implante dos fios, elas caem por 
volta de uma semana após a cirurgia. A retirada de 
pontos da área doadora é feita após 10-14 dias da 
cirurgia.

Deve-se evitar a exposição ao sol no primeiro mês 
após a cirurgia. Caso ocorra, deve-se utilizar boné ou 
chapéu com FPS (fator de proteção solar), conforme 
orientaremos em consulta. O retorno as atividades 
físicas pode ser feito após 2 semanas da cirurgia, 
sendo que para atividades de musculação de 
membros superiores mais intensas deve-se aguardar 4 
semanas para retomada das atividades. Todo o 
acompanhamento pós-operatório, que inclui 3 visitas 
a clínica nas primeiras 2 semanas e visitas mensais até 
o término de um ano, em um total de 15 visitas, está 
incluído no valor da cirurgia.

guia completo como evitar queda de cabelo

Pós-operatório

Ao final da Cirurgia de Transplante Capilar, a área 
transplantada é revisada e realiza-se a limpeza com 
solução fisiológica.
Não utilizamos curativos ou bandagens após o 
procedimento o que favorece a cicatrização. A seguir o 
paciente é encaminhado para o quarto, onde se 
alimentará com dieta leve ou sopa. Ele deve 
permanecer no hospital por poucas horas e recebe alta 
médica na sequência.
No dia seguinte o paciente irá até clínica para a 
primeira lavagem dos cabelos pela equipe de 
enfermagem, oportunidade em que recebe a nossa 
cartilha de orientações pós-operatórias e esclarece 
possíveis dúvidas. É recomendado repouso nas 48 
horas após a cirurgia, sendo que após 72 horas o 
paciente já estará liberado para retornar as suas 
atividades rotineiras.
O paciente é devidamente medicado com analgésicos 
e anti-inflamatórios por até 5 dias após a cirurgia, para 
a profilaxia da dor, ou seja, fica medicado desde a alta 
hospitalar para que nem venha a sentir qualquer 
desconforto e que a experiência da restauração capilar 
seja muito agradável!
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A disciplina em usar medicamentos de forma correta e 
realizar os procedimentos conforme as orientações 
médicas são essenciais para a obtenção de resultados. 

Os tratamentos visam a melhora da saúde do couro 
cabeludo e das raízes capilares, para que assim se 
alcancem os resultados almejados.

NO MICROTRANSPLANTE FOLICULAR de alta 
densidade, o principal objetivo é a naturalidade. 

Nas últimas décadas o Transplante Capilar evoluiu 
muito, e temos resultados naturais, deixando os 
cabelos de boneca ou tufos no passado. Utilizamos a 
Técnica inovadora do Fio Longo, em que o resultado 
da cirurgia é antecipado imediatamente no pós-
operatório, através da visualização dos fios já com 
maior comprimento, uma vez que eles não são 
raspados antes da cirurgia. 
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Resultados

A Dra. Leila Bloch é médica dermatologista e 
acompanha o pós-operatório com dedicação, além de 
enfatizar sobre a necessidade de tratamento clínico 
para otimizar ainda mais os resultados naturais da 
cirurgia de restauração capilar.

A cada 3 meses realizamos fotografias de 
acompanhamento dos resultados, para o 
acompanhamento da melhora progressiva com o 
crescimento dos fios transplantados.

A evolução e os resultados de cada tratamento variam 
de pessoa para pessoa e dependem do diagnóstico 
realizado na consulta, da gravidade do problema, da 
escolha correta do tratamento e também muito da 
disciplina do paciente. A queda capilar é uma das 
maiores preocupações entre os pacientes, e este pode 
demorar entre 2 a 4 meses para diminuir sua 
ocorrência.

Avaliamos resultados do tratamento pela reposição de 
cabelos e não somente pela queda.
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Dúvidas frequentes

Meu cabelo pode voltar a cair depois do Transplante Capilar?
É comum, em alguns casos, percebermos um discreto aumento da queda capilar que já havia sido normalizada 
após  6 meses de tratamento. As raízes de onde cabelos enfraquecidos se soltaram passam a produzir um cabelo 
mais forte, longo e muito mais saudável.

Outros casos em que a queda capilar volte a aumentar pode ser necessário um novo diagní³stico para verificar 
fatores novos.

Tenho os cabelos crespos, posso fazer o transplante capilar?
Quem possui os cabelos cacheados, mais enrolados, e ou crespos, também podem realizar o transplante capilar. 
Esses tipos de cabelo tem pequena contraindicação para a técnica FUE, por extração de unidade folicular, porque 
esses fios são mais curvo dificultando sua extração. FUT se retira a faixa porque esse tipo de cabelo proporciona 
bastante volume. 

Os medicamentos que são destinados a controlar ou anular a perda 
de cabelo, realmente funcionam?
Embora haja medicamentos que possam retardar e até interromper a progressão da perda capilar, em grande 
número de casos ocorre queda mesmo com a medicação, o que faz com que a cirurgia de Transplante Capilar seja a 
melhor solução para os casos mais avançados de Calvície/ Alopecia.
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Quando devo fazer transplante capilar? 

SAIBA MAIS
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https://www.youtube.com/watch?v=ZRSOxMdUnRo
https://www.youtube.com/watch?v=ZRSOxMdUnRo
https://www.youtube.com/watch?v=ZRSOxMdUnRo
https://www.youtube.com/watch?v=ZRSOxMdUnRo
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Dra. Leila David Bloch
CRM-SP 108.287 / RQE 27.362

•Graduada pela Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo (FMUSP – 1997 a 2002)
• Residência Médica em Dermatologia pelo Hospital das 
Clínicas (HC-FMUSP – 2003-2006)
• Especialista em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de 
Dermatologia e pelo MEC
• Diretora médica e fundadora da Clínica Bloch desde 2010
•Coordenadora do Grupo de Estudos em Cabelos da 
Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional São Paulo 
2015/16



Rua Joaquim Floriano, 72 cj. 37 – Itaim Bibi – SP

(11) 3071-4114 | (11) 3774-1072 |      (11) 98777-0621

www.clinicabloch.com.br

A Clínica Bloch  é especializada em  tratamentos clínicos e transplante capilar para combater a calvície.

Entre em contato para agendar uma avaliação

https://www.facebook.com/clinicabloch
https://www.facebook.com/clinicabloch
https://www.youtube.com/channel/UC8P1VnTNUOJUQ0v_pjqrW8Q
https://www.youtube.com/channel/UC8P1VnTNUOJUQ0v_pjqrW8Q
https://www.instagram.com/clinicabloch/
https://www.instagram.com/clinicabloch/

