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O cabelo é considerado um componente muito importante na aparência geral de um 
indivíduo e frequentemente é usado para o reconhecimento e a determinação de 
atratividade física. Vários estudos mostram que doenças que afetam a aparência dos 
cabelos interferem na qualidade de vida das pessoas. Um exemplo disso é que o efeito 
colateral mais traumático para quase metade dos pacientes que fazem quimioterapia devido 
ao câncer, é a perda dos cabelos. A maioria dos trabalhos publicados sobre a qualidade de 
vida dos pacientes com queda dos cabelos, aborda doenças do couro cabeludo que causam 
alterações dos fios, como a alopecia androgenética (AGA) e alopecia areata (AA). Até o 
presente momento não existem relatos na literatura sobre a qualidade de vida e o grau de 
ansiedade dos pacientes que apresentam quedas de cabelo crônicas e intensas, mas sem 
evidências clínicas de alteração capilar. O eflúvio telógeno crônico (ETC) foi descrito em 
1996 por Whiting, que observou que em várias pacientes com queda difusa dos cabelos não 
se encontrava nenhuma causa orgânica, medicamentosa, nutricional ou gatilhos 
precedendo o quadro. Caracteriza-se por uma queda generalizada e abrupta dos cabelos, 
principalmente em mulheres de meia idade, com duração acima de seis meses. O 
diagnóstico de ETC é feito pela exclusão de outras causas de queda telógena difusa.

O grau de ansiedade de 20 pacientes do sexo feminino com ETC (25 a 62 anos) foi 
comparado com o de 20 pacientes com outras doenças dermatológicas em áreas cobertas 
(29 a 71 anos) como verrugas virais, onicopatias e queratose seborréica. As pacientes com 
ETC apresentavam queda de cabelo intensa há mais de 6 meses, porém sem rarefação 
capilar. Foi realizada uma triagem com exames laboratoriais, antecedentes pessoais e 
familiares para excluir outras causas de queda telógena difusa, e obtida a contagem dos 
cabelos pelo método da lavagem, que variou de 156 a 1239, após 5 dias sem lavagem. 
Todas as pacientes dos dois grupos responderam ao questionário de avaliação de 
ansiedade de Hamilton. Essa escala é composta de 7 itens relacionados a sintomas de 
humor ansioso e 7 relacionados a sintomas físicos de ansiedade. Cada item é avaliado 
segundo uma escala que varia de 0 a 4 de intensidade.

Não houve diferença entre os gupos quanto à idade; 80% das pacientes com ETC e 55% do 
grupo controle trabalhavam fora de casa (P>0,05). No grupo do ETC, 4 pacientes 
apresentaram grau de ansiedade intenso a forte, 7 moderado e 9 leve. No grupo controle, 2 
pacientes mostraram grau intenso a forte, 5 moderado e 13 leve. Portanto, tanto as 
pacientes com ETC como as do controle apresentaram, na sua maioria, grau de ansiedade 
leve. Utilizando-se o teste t de Student não foi observada diferença em relação ao grau de 
ansiedade entre os dois grupos. Os trabalhos demonstram a interferência da queda dos 
cabelos na qualidade de vida dos pacientes, mas a maioria em pacientes com AGA e AA. Van 
Der Donk e cols. demonstraram que mulheres com AGA apresentavam maior pontuação na 
inadequação social e menor avaliação positiva de si próprias, em comparação a homens 
com AGA. Cash e cols. também constataram que mulheres com AGA nutriam mais 
sentimentos negativos sobre sua aparência do que os homens com AGA e o grupo controle. 
Além disso, eram mais ansiosas socialmente e mais susceptíveis ao estresse. Camacho e 
cols.¹ compararam homens a mulheres com AGA e observaram que 100% das mulheres e 
54% dos homens tentavam cobrir as falhas de cabelo; as mulheres apresentaram 
depressão com mais frequência e os homens mostraram mais ansiedade e agressividade. 
Ruiz-Doblado e cols.² observaram que pacientes com AA apresentavam desajustamento, 
ansiedade e depressão.
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Figura 1: Ausência de rarefação capilar

Figura 2: gráfico

Análise comparativa de grau de ansiedade entre pacientes
com ETC e grupo controle

número
de pacientes

grau de ansiedade
0

5

10

15

20

leve moderado forte/intenso

ETC

Controle

Conclusões

Esses dados sugerem que o ETC, por não apresentar alterações 
visíveis no couro cabeludo, associa-se a níveis de ansiedade 
similares aos de outras doenças dermatológicas também não 
visíveis. Outro ponto a ser analisado é que uma das supostas causas 
do ETC, assim como do eflúvio telógeno agudo, seria o estresse e 
ansiedade, que atuariam como um gatilho para a queda dos cabelos. 
Isso não se confirmou nesta pesquisa, pois a maioria das pacientes 
apresentou níveis leves de ansiedade, sugerindo que o ETC possa ter 
outras causas ainda não identificadas.

A qualidade de vida dos pacientes com ETC ainda não foi 
investigada, talvez porque, na maioria dos casos, não causa 
alterações capilares visíveis. De acordo com os resultados dessa 
pesquisa, não houve diferença entre o grau de ansiedade das 
pacientes com ETC quando comparado aos das pacientes com 
outros problemas dermatológicos, na maioria não visíveis ao 
público.
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