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Abstract
Histórico: A Alopecia Androgenética (AAG) é um distúrbio capilar comum, afetando homens e mulheres
em todo o mundo. Poucos medicamentos e um único dispositivo foram aprovados pela FDA para tratar
a AAG com eficácia variável. O dispositivo Pilogics Hairegen é um novo dispositivo de uso doméstico,
combinando estímulos mecânicos, elétricos e bioquímicos. Ele foi lançado no mercado em Israel em 2016.
Resumimos os resultados preliminares em 345 pacientes com AAG que usaram o dispositivo por 20
semanas em média.
Métodos: Um grupo de pacientes diagnosticados com AAG usou o dispositivo Pilogics Hairegen por 20
(14-25) semanas em casa. O protocolo de tratamento incluiu o uso diário do dispositivo de acordo com
o protocolo. A adesão ao protocolo foi registrada por software de monitoramento específico instalado
em um dispositivo. Apenas os pacientes que aderiram ao protocolo de tratamento foram incluídos na
análise dos dados. A contagem do cabelo foi realizada com TrichoScan antes do início e no final do
tratamento.
Resultados: Um total de 289 indivíduos (243 homens e 46 mulheres) foram incluídos na análise final dos
dados. Os resultados do TrichoScan nesses pacientes demonstraram aumento de 23,2% na contagem
total de cabelos e de 21,1% na contagem de cabelos terminais. Maior eficácia foi observada em idades
mais avançadas. Nenhum efeito adverso foi reportado.
Conclusões: O dispositivo Pilogics Hairegen induz um efeito positivo na contagem de cabelos em homens
e mulheres que sofrem de AAG após uma média de 20 semanas de uso.

Introdução
A alopecia androgenética (AAG) é um distúrbio capilar comum, afetando homens e mulheres em
todo o mundo [1, 2]. Em pessoas predispostas, sob efeito da dihidrotestosterona, ocorre a
miniaturização progressiva dos folículos pilosos em um padrão de distribuição específico. Sem
tratamento, os pacientes sofrem queda progressiva de cabelo, atingindo taxas de prevalência de 73%
em homens e 57% de mulheres acima de 80 anos[3]. Apenas alguns medicamentos e um único
dispositivo foram comprovados como eficazes e liberados pela FDA para tratar AAG [4]. A eficácia das
terapias aprovadas varia entre 30% e 60%. Isso tem levado a um grande número de pacientes
insatisfeitos que exigem uma melhor cobertura cosmética no couro cabeludo. Portanto, empresas de
biotecnologia e centros de pesquisa acadêmica continuam investigando novas tecnologias para tratar
AAG [5].
O dispositivo Pilogics Hairegen é um novo dispositivo de uso doméstico que combina estimulação
elétrica, bioquímica e mecânica do couro cabeludo. A combinação de estímulos específicos foi escolhida
com base em publicações anteriores, demonstrando sua eficácia na promoção do crescimento capilar
[6, 7, 8, 9, 10, 11].
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Materiais e Métodos

Os picos fornecem estímulos mecânicos, elétricos e iônicos ao couro

Entre novembro de 2016 e abril de 2017, 800 pacientes, diagnosticados
com AAG, adquiriram o aparelho Hairegen para uso doméstico. Todos os
pacientes foram submetidos à admissão médica padrão e triagem inicial
para descartar outras etiologias de perda de cabelo que não AAG. Eles foram
ainda classificados de acordo com a escala de Norwood-Hamilton (para
homens) e Ludwig (para mulheres) para a gravidade da perda de cabelo.
Pacientes do sexo masculino foram aceitos para o tratamento se
classificados como Norwood-Hamilton II a VI. Pacientes do sexo feminino
foram aceitas se classificadas como Ludwig I a II. A contagem de cabelos foi
realizada por meio de análise computadorizada TrichoScan antes do início
do tratamento e após 16-20 semanas de uso do dispositivo.
Como parte do acordo comercial, a clínica, na qual os pacientes eram
acompanhados, oferecia uma “garantia de devolução do dinheiro pelo
desempenho”. A essência do acordo era o reembolso financeiro total caso o
dispositivo fosse usado de acordo com as instruções fornecidas, mas o
paciente não tivesse resultados suficientes. O nível de corte de adesão às
instruções foi fixado em 80%. Apenas os pacientes que cumpriram 80% do
tempo de tratamento pré-estabelecido, conforme recuperado do registro
pessoal de uso do dispositivo, foram incluídos no grupo de estudo.
O protocolo de tratamento consistiu em tempo de adaptação de uma
semana, durante o qual os pacientes utilizaram o aparelho duas vezes ao dia
por 3 minutos para se acostumar com um leve desconforto produzido pelo
contato das pontas do aparelho com a pele. Seguiu-se um tratamento de 5
minutos duas vezes por dia para pacientes de cabelos curtos e tratamento
duas vezes por dia de 8 minutos para pacientes de cabelos compridos.

cabeludo da seguinte maneira. O dispositivo Hairegen inclui um aplicador
recarregável que aplica corrente AC de até 100Hz através dos discos. Todos
os discos revestidos de zinco são equipotenciais, e todos os discos revestidos
de latão são equipotenciais, assim a corrente flui entre discos de diferentes
materiais. A tensão é de até 32V, escolhida como abaixo do limiar de
eletroporação. A corrente é limitada a 200µA para minimizar o desconforto
dos pacientes durante o tratamento.
Além disso, o dispositivo inclui um elemento de vibração de todo o
dispositivo que move as pontas em uma direção ortogonal para a superfície
do couro cabeludo (dentro/fora) e na direção lateral em relação ao caminho
de movimento das pontas no couro cabeludo. Essa vibração aumenta a
estimulação mecânica criada pelos pontas à medida que os discos são rolados
para frente e para trás.
Os metais, zinco e cobre, foram escolhidos devido à sua capacidade de
inibir a 5-alfa-redutase, um dos principais fatores de início. Uma vez que a pele
humana, quando levemente úmida, possui propriedades de solução, essa
interação eletroquímica e a corrente elétrica, que ocorrem naturalmente,
fazem com que as quantidades de íons de zinco e cobre se depositem na pele
nos pontos de contato das pontas metálicas com o couro cabeludo.
Assim, a estimulação mecânica, elétrica e bioquímica - todas ocorrem
em pontos altamente localizados das pontas. À medida que o usuário rola os
discos para frente e para trás por vários minutos, milhares desses pontos são
estimulados sobre a área do couro cabeludo alvo.
O dispositivo é controlado por um microcontrolador programável, que
desliga o dispositivo após um tempo pré-determinado. Quando o contato

A participação nas medições foi consensual e voluntária. Os dados

elétrico dos discos com o couro cabeludo é ruim, o usuário recebe um

coletados incluíam idade, sexo, condição médica geral, uso concomitante de

feedback sonoro, indicando que o tratamento se torna ineficaz. Os horários

medicamentos e contagem de cabelo total e terminal. Dados de pacientes

das datas de tratamento são mantidos no registro pessoal do dispositivo.

menores de 18 anos foram excluídos da análise. O uso concomitante de
minoxidil ou finasterida, iniciado antes do uso do dispositivo Pilogics

Tratamento

Hairegen (10% do grupo de estudo), foi registrado, mas não excluiu os dados

Após a admissão e contagem de cabelos, cada usuário recebeu

da análise. Nenhum paciente iniciou o uso dos medicamentos durante o

instruções sobre o regime de tratamento que requeria tratamento duas vezes

período do estudo.

ao dia. O dispositivo Hairegen oferece 3 opções de tratamento, com duração

Pilogics Hairegen é um dispositivo elétrico de uso doméstico pessoal e

diferente (3, 5 e 8 minutos). Todos os usuários foram orientados a iniciar com

portátil. O usuário segura a alça e movimenta o aparelho no couro cabeludo,

3 minutos de tratamento durante a primeira semana para se acostumarem

rolando os discos para frente e para trás na área tratada. Enquanto em

com o dispositivo. Pacientes de cabelo curto, então, mudaram para 5 minutos

contato com o couro cabeludo, o dispositivo aplica a tecnologia de
estimulação de múltiplos pontos (MPST) de forma altamente localizada e de
alto gradiente.
O dispositivo inclui 8 discos uniaxiais com 32 mm de diâmetro e 0,2
mm de espessura. Ao longo da circunferência de cada disco, existem cerca

duas vezes ao dia e pacientes de cabelo comprido - 8 minutos duas vezes ao
dia. Pacientes com cabelos mais longos precisaram de um tempo de
tratamento maior para ajustar a posição do cabelo para criar um contato total
do dispositivo com o couro cabeludo.

de 100 saliências (“picos”) que são os principais pontos de contato do

Na segunda visita (14-25 semanas após o início do tratamento), os

aparelho com o couro cabeludo à medida que é enrolado pelo usuário. Os

registros internos do dispositivo foram revisados para verificar o uso

discos têm algum espaço entre eles para permitir separar o cabelo para

adequado de acordo com as instruções. Foram incluídos na análise dos dados

melhorar o contato com a pele. Os discos são metálicos e revestidos

apenas os resultados dos usuários que utilizaram o aparelho em pelo menos

alternadamente por zinco (Zn) ou latão (Cu-Zn). (Fig. 4).

80% do tempo acumulado necessário.

Análise de Dados
A análise do cabelo foi realizada usando TrichoScan. O software
TrichoScan fornece, entre outros dados, a medição da densidade total do
cabelo e da densidade terminal do cabelo. A correlação entre a avaliação dos
parâmetros capilares usando a identificação manual de cabelos e o método
TrichoScan totalmente automatizado foi validada em estudos anteriores [12,
13]. Após a avaliação clínica da área calva, foi feita uma marca usando tinta de
tatuagem permanente em sua borda para permitir reavaliação a ser realizada
Figura 4. A estrutura dos discos metálicos do dispositivo doméstico Hairegen
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exatamente na mesma área. O cabelo próximo ao ponto foi aparado. O
tingimento do cabelo foi realizado em indivíduos com cabelos brancos.
Imagens da área de avaliação foram registradas e analisadas. O limite de
detecção do TrichoScan é qualquer cabelo acima de 5 μm de diâmetro. Cabelo
com menos de 40 μm de diâmetro é definido como cabelo velus [14].
(TRICHOLOG GmbH). (Fig. 5).

Figura 7. Homem, 28 anos, antes e 18 semanas após o início da a terapia.
Mudança na densidade total do cabelo +27,5%, mudança na densidade terminal
do cabelo +12%

Figura 5. Exemplo de análise TrichoScan

Figura 8. Homem, 65 anos, antes e 19 semanas após o início do
tratamento. Mudança na contagem total de cabelo +30%, mudança no
cabelo terminal +14%

Os parâmetros avaliados por cada paciente incluíram a densidade total do
cabelo e a densidade terminal do cabelo. A análise de dados foi realizada
apenas em pacientes que: 1. Concluíram 80% do tempo de tratamento; 2.
fizeram sua segunda consulta em 20 (14-25) semanas; 3. Maior de 18 anos.
Para excluir a possibilidade de imprecisão nas medidas de densidade
capilar, após receber a análise inicial dos dados, os pacientes com alteração
registrada na densidade capilar de mais de 2 desvios padrão da média foram
excluídos da análise final dos dados.

Resultados
35% dos pacientes (345 no total, 288 homens e 57 mulheres), que
adquiriram o dispositivo Pilogics Hairegen e vieram para a segunda consulta,
foram considerados aderentes ao protocolo de tratamento pré-estabelecido.

Figura 9. Mulher, 68 anos, antes e 22 semanas após o início da terapia.
Alteração na contagem total de cabelos +60%, alteração na contagem
terminal de cabelos +25,7%

313 deles (260 homens, 53 mulheres) vieram para a segunda consulta dentro
de 14-25 semanas após o início do tratamento e tinham mais de 18 anos. A
idade média dos pacientes do sexo masculino foi de 35 (15-75) e do sexo
feminino de 57 (23-75). 8 pacientes (1 feminino e 7 masculinos) se abstiveram
de divulgar sua idade.
A mudança na aparência cosmética de alguns dos pacientes foi
visivelmente significativa (Fig.6, 7, 8, 9, 10).

Figura 10. Mulher, 68 anos, antes e 19 semanas após o início da terapia.
Alteração na densidade total do cabelo -2%, alteração na densidade
terminal do cabelo +15,2%
Figura 6. Homem, 56 anos, antes e 19 semanas após o início da terapia.
Alteração na contagem total de cabelos +26,1%, alteração na contagem
terminal de cabelos +13%
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7,7% dos pacientes com alteração da densidade capilar superior a 2
desvios padrão da média foram excluídos da análise final dos dados (Tabela
1).
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Tabela 1. Análise estatística primária e definição de grupo de 2 desvios
padrão a serem excluídos da análise final
Alteração de
Densidade Total
27,5%
26,5%
2
-25,5%
80,4%
4,5%

Estatísticas
Média
Desvio padrão
Limite de desvio padrão
Limite baixo
Limite alto
% pacientes excluídos

Alteração de
Densidade Terminal
25,9%
29,8%
2
-33,7%
85,6%
6,1%

O grupo final foi composto por 289 pacientes. Os resultados do
TrichoScan neste grupo demonstraram aumento da densidade total do cabelo
de 23,25% e aumento da densidade terminal do cabelo de 21,2% (Tabela 2).

Quando ambos os indicadores foram exibidos ao longo do ajuste linear,
as mulheres apresentaram correlação mais forte (R2=0,75579), enquanto os
pacientes do sexo masculino demonstraram ajuste mais fraco, mas visível
(R2= 0,4559).
Quando a mudança na densidade total e terminal do cabelo foi
analisada por porcentagem da população do estudo, verificou-se que a
densidade terminal do cabelo aumentou em pelo menos 10% em 78% da
população, em pelo menos 20% em 53%, em pelo menos 30% em 29%, em
pelo menos 40% em 17% e em pelo menos 50% em 9% da população do
estudo (Fig. 2). Nenhum dos pacientes relatou eventos adversos durante o
período de tratamento.
Percentual de Eficácia para a População

Gênero

Faixa Etária

Mulheres Total
2x
3x
4x
5x
6x
7x
Desconhecido
Homens Total
1x
2x
3x
4x
5x
6x
7x
Desconhecido
Total

Indivíduos
46
3
1
6
9
22
4
1
243
7
95
65
36
19
10
4
7
289

Alteração
média na
densidade total
25,7%
12,1%
28,9%
30,9%
22,0%
26,3%
29,9%
34,3%
22,7%
25,2%
20,4%
23,9%
22,7%
28,5%
25,7%
23,4%
21,7%
23,2%

Alteração média
na densidade
terminal
22,4%
10,5%
49,9%
33,0%
21,1%
18,7%
23,7%
55,6%
20,8%
22,2%
19,5%
20,9%
17,6%
26,9%
26,5%
25,3%
25,6%
21,1%

A alteração para os pacientes do sexo masculino foi de 22,7% de aumento para
a densidade total do cabelo e 20,8% para a densidade terminal do cabelo,
enquanto para o sexo feminino 25,7% de aumento na densidade total do
cabelo e 22,4% na densidade terminal do cabelo.

Alteração Terminal

Curiosamente, apesar do pequeno número no estudo, tanto mulheres
quanto homens com idade mais avançada (>60) tiveram melhor desempenho
do que pacientes de idades mais jovens (Tabela 2). Uma correlação foi
encontrada entre a alteração na densidade total e a alteração na densidade
terminal (Fig. 1).

% de Indivíduos

Tabela 2. Alterações na densidade total e terminal do cabelo por sexo e idade
em pacientes após a exclusão dos extremos

Melhora em...
Total

Terminal

Figura 2. % de melhora na contagem total e terminal de cabelos por
percentual da população do estudo. Por exemplo, uma melhora de mais
de 20% na contagem total de cabelos foi encontrada em 53% dos
indivíduos, enquanto uma melhora na contagem terminal de cabelos de
mais de 20% foi encontrada em 46% dos indivíduos.

Discussão
Neste estudo retrospectivo da “vida real”, mostramos que 14-25
semanas de tratamento com o dispositivo Pilogics Hairegen resultaram em
aumento da densidade capilar total e terminal em homens e mulheres
diagnosticados com AAG. O dispositivo mostrou-se útil e inofensivo no
tratamento da AAG.
A grande limitação do dispositivo foi um percentual relativamente alto
de não conformidade com o esquema diário de tratamento, provavelmente
resultando em uma eficácia reduzida, não avaliada neste estudo.
A relação entre o efeito elétrico e o crescimento do tecido mamífero
tem sido um assunto de interesse há muito tempo [6]. Uma técnica não
invasiva e não térmica com campos elétricos pulsados pode levar à
proliferação da epiderme, formação de microvasculatura, liberação de
fatores de crescimento e estimulação da formação de novo colágeno nas
áreas tratadas [7]. A redução na queda de cabelo foi demonstrada usando
um dispositivo de estimulação neural elétrica transcutânea (TENS)
comercialmente disponível ou dispositivos projetados especificamente [15,
16]. Foi sugerido que as células-tronco foliculares são eletricamente
sensíveis e respondem a níveis específicos de corrente exógena,
semelhante ao demonstrado na cicatrização de feridas e fraturas de tecidos
moles [9, 16].
Os íons catiônicos de diferentes metais interrompem a atividade
enzimática no tecido. Foi demonstrado que os cátions de Cd, Cu e Zn
inibem fortemente a atividade da alfa-redutase tipo I 5 em células de
mamíferos transfectadas [8].
A estimulação mecânica ou trauma na pele do couro cabeludo é uma
das técnicas “tradicionais” mais antigas para aumentar o crescimento do
cabelo. O microagulhamento, também chamado dermarolling, tornou-se
recentemente uma abordagem terapêutica popular para AAG. Embora o
mecanismo de eficácia não tenha sido investigado em detalhes, o
microagulhamento pode aumentar a expressão gênica relacionada e a
liberação localizada do fator de crescimento [10, 11].

Alteração na Densidade Total
Mulheres

Homens

Ajuste linear
feminino

Ajuste linear
masculino

Figura 1. Alterações na densidade do cabelo terminal versus total
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Hairegen na densidade capilar total e terminal, demonstraram uma melhora
acentuada em ambos os parâmetros para ambos os sexos, em todas as faixas
etárias e especialmente em pacientes mais idosos.

12. Gassmueller J, Rowold E, Frase T, Hughes-Formella B. Validation of

Conclusões

13. Hoffmann R. TricoScan, a GCP-validated tool to measure hair growth. J

Atualmente, apenas minoxidil tópico, finasterida sistêmica e terapia com
laser de baixa intensidade são modalidades aprovadas pela FDA para o
tratamento da AAG. Espera-se que a melhora da densidade capilar após essas
terapias se torne visível 6 meses após o início. A administração recomendada
de minoxidil duas vezes ao dia pode resultar em eritema, ressecamento e
irritação do couro cabeludo. Entre os efeitos adversos associados à finasterida
comumente mencionados, estão incluídos disfunção erétil e de ejaculação e
diminuição da libido. Devido à teratogenicidade, este medicamento é proibido
para uso por mulheres em idade fértil.
Dada a sua eficácia parcial e potenciais eventos adversos, muitos
pacientes procuram tratamentos alternativos e complementares. O dispositivo
de uso doméstico Hairegen, baseado em estimulação elétrica, bioquímica e
mecânica, demonstrou segurança e eficácia neste estudo retrospectivo da
“vida real”.
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