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SAIBA MAIS  
SOBRE A ALOPECIA 
ANDROGENÉTICA



Fácil utilização
� Conta-gotas graduado 
que facilita a aplicação  
e promove precisão 
de dose.

Conforto para  
seu paciente
� Produto com secagem 
rápida e que não deixa  
os cabelos oleosos.

Solução Capilar que 
age nos processos 
�������	
��� 
de áreas pilosas. 1

propionato de clobetasol 0,5mg/mL

Antifúngico, 
Queratolítico e 
Seborregulador 2,3

Hidratação  
Garantida
Pantenol 3

Vitaminas 
E e B6

3

O tratamento não hormonal com maior evidência 
����������������������
������������������ 4

Benefícios percebidos pelos 
pacientes (minoxidil 5% 

comparado com minoxidil 
2%, duas vezes ao dia, por 
48 semanas): melhora na 
percepção psicossocial da  

perda de cabelo em homens  
��������������
��������� 5

LINHA CAPILAR
Sucesso no tratamento 

da calvície

Adaptado de Olsen EA. 20025

ALOXIDIL® (minoxidil 50mg/mL). Solução capilar 5%. Frasco contendo 50mL. Uso adulto exclusivo para uso masculino. Uso tópico. INDICAÇÕES: Tratamento da alopecia androgenética (calvície hereditária) em homens adultos. CONTRAINDICAÇÕES: 
Pacientes com história de hipersensibilidade ao minoxidil ou a qualquer um dos componentes da fórmula. Este medicamento é contraindicado para uso por mulheres. CUIDADOS E ADVERTÊNCIAS: Este medicamento contém ÁLCOOL. 
Contém uma base alcoólica que pode causar ardência, queimação e irritação nos olhos. Não deve ser usado em pacientes de sexo feminino. O uso do produto pode ser prejudicial durante a gravidez e lactação. A eficácia deste medicamento 
depende da capacidade funcional do paciente. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Medicamentos de uso local, como por exemplo a tretinoína e o ditranol, capazes de atravessar a barreira córnea, podem levar a um aumento da absorção de 
minoxidil tópico, quando aplicados concomitantemente. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. REAÇÕES ADVERSAS: hipertricose (inclusive na face de mulheres), eritema local, coceira, pele seca/descamação 
do couro cabeludo e exacerbação da perda de cabelos. Alguns pacientes relataram o aumento do desprendimento capilar após o início do tratamento. Esse aumento ocorre de duas a seis semanas após o início do tratamento e diminui dentro de 
algumas semanas. POSOLOGIA: Aplicar uma dose total de 1mL no couro cabeludo, sobre a área calva e áreas circunvizinhas, duas vezes ao dia. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. MS 1.0191.0304.001-1.
CONTRAINDICAÇÕES: Pacientes com história de hipersensibilidade ao minoxidil ou a qualquer um dos componentes da fórmula. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Medicamentos de uso local, como por exemplo a tretinoína e o ditranol, 
capazes de atravessar a barreira córnea, podem levar a um aumento da absorção de minoxidil tópico, quando aplicados concomitantemente.

THERAPSOR® (propionato de clobetasol 0,5mg/mL). Solução capilar. Frasco com 25mL. Uso adulto e pediátrico a partir de 1 ano de idade. Uso capilar. INDICAÇÕES: Tratamento tópico de dermatoses do couro cabeludo, tais como psoríase e 
eczemas recalcitrantes. CONTRAINDICAÇÕES: Infecções do couro cabeludo. Este medicamento é contraindicado para menores de 1 ano de idade. CUIDADOS E ADVERTÊNCIAS: Deve ser usado com cautela em pacientes com histórico de 
hipersensibilidade local a corticosteroides ou a qualquer outro excipiente da formulação. Pode ocorrer, em alguns indivíduos, absorção sistêmica. Categoria C de risco na gravidez. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas 
sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Medicamentos que possam inibir o citocromo CYP3A4 (ex. ritonavir e itraconazol). Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. 
REAÇÕES ADVERSAS: Prurido, dor e ardor local na pele POSOLOGIA: Deve-se aplicar uma pequena quantidade da solução sobre a região afetada, pela manhã e à noite. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. MS 1.0191.0238.007-0

CONTRAINDICAÇÕES: Infecções do couro cabeludo. Este medicamento é contraindicado para menores de 1  ano de idade. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Medicamentos que possam inibir o citocromo CYP3A4 (ex. ritonavir e itraconazol).
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A TheraSkin® é uma marca brasileira 
especialista em dermatologia que 
transforma ciência e tecnologia em 
saúde, bem-estar e beleza nos cuidados 
���� �� ��	�
� ���� ��� �����	��� ��� �����
de 40 produtos, a TheraSkin® oferece 
��������������� �� ������������� ����
toda a família e diferentes faixas etárias 
com opções para o rosto, corpo, mãos, 
pés e cabelos. 

Com 80 anos no mercado, distribui 
seus produtos nas principais redes de 
farmácias de todo o Brasil.

Raio-X TheraSkin®

� 80 anos de pioneirismo e tradição.
� 650.000 consumidores.
� Estrutura moderna e arrojada para produtos desenvolvidos 

com a mais alta tecnologia e controle de qualidade. 
�������������������	���������	�����������������������
asseguram a qualidade dos produtos.

�� ��������!�����	��������	���"���#����

�� "����	�������	�������������������������������

��������������

�� �����������������������������������������


TheraSkin® 
Harmonia na Pele

Evolução cronológica da empresa

Criação da Igefarma 
����������
����$�������
da nova marca TheraSkin®, 
com foco na dermatologia.

1970-1980   
Revolução da Biotecnologia

1935           1956            1996             
Aquisição da 
����%�������
&'(�"�������
�����)������
�

1940-1970   
A era Nuclear

1930-1940   
Revolução da Biologia

Criação da 
Novaquímica pelo 
seu fundador: Basílio 
Scavarelli. 
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TheraSkin® e seus Valores
Integridade

������*�����������������������������	������
fundamento para a manutenção da saúde das 
nossas relações.

Alegria, bom humor e autenticidade

+�	��/��������	����1�����2��������������������
em nosso ambiente de trabalho.

Fé e coragem para encarar os desafios

(�����������3�������������������������*����
��������������������


Parque Fabril
"�%���3���	�����79
;;;�������%�������1������������

���<�����(=��"��	����1����������������������>�����
7.500.000 unidades/ano, atende rigorosamente as normas 

���	�������>�������


Espírito de equipe, responsabilidade e 
dedicação

Trabalhamos com senso de responsabilidade e 
������$<�1�����>��������������>�������������
espírito de equipe.

Confiança e respeito às pessoas e à 
diversidade

Consideramos a diversidade, pois acreditamos que 
o respeito às pessoas é a base de uma relação de 
���*���$�


Surge a nova razão social 
TheraSkin®
�D�>����������
���F��������%��	��������
inovação.

O grupo Igefarma funda 
G�HD=DJ1�	������������
pesquisas clínicas.

1985- até hoje   
Era Biotecnológica

  2005           2009
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Alopecia Androgenética 
(� �	������� ������������� K((LM1� ����	�������
���2�������������	>����1���������	���$<��������	������
comum que acomete homens e mulheres.7 O termo 
é usado para descrever um padrão de perda capilar 
�������>�� ��P���������� ��	��� ���������� ��� #����
����� 2#� ���� ���������$<�� ��������� ���� 3�	���	��
2 É 
�� 3���� ����� ������ ��� �	������� K����� ��� ����	�M�
em ambos os sexos, com maior frequência em 
homens.71R O quadro pode ter início na adolescência 
������>�	)������������������������
�(���������>����
que 80% dos homens aos 70 anos apresentem sinais 
���((L
7 Independente da idade e do gênero há um 
�������� ��� ����������� �� �����$<�� ��� �����>������
�����������V��������*�����>������%��	���������>���
7

Fisiopatologia e o papel dos 
andrógenos
Há um metabolismo hormonal complexo no folículo piloso 
%��� ��>�	>�� ��������� ���� ���������� �� �� ���>��<��
��� ������������ ���� ����������������� K!XYM1� ��������
��	�� ��/���� Z[��������� ����� DD
� (� !XY� �� ����������� ��
���������3���������	������������>�	>����������((L���
	���������������������������������3�	���	������������
�*��������������>�/��������%����������������
3�K������7M
&��� �� �$<�� ��� !XY1� ��� 3�	���	��� ��	����� ���� #����
�����F�>���� ��3��� ���� ����3���$<�� �������>��
e gradual conhecida como miniaturização. Nesse 
�������1�����	��������	��>�	�����������*����	�/�$<��
�� ���$<�� ��� ��]����1� �������������� ��� ��� ��	��
��� ����� vellus. O ciclo capilar é alterado com um 
������������ ��� 3���� ��#����� K3���� ��� �����������
���>�M����������$<�����3������	������K3�������%����M�
dos folículos. O processo de miniaturização acontece 
durante vários ciclos de crescimento e nem todos os 
folículos são afetados simultaneamente. Em homens, 
os primeiros sinais são visíveis nas áreas fronto-
�����������>������������������	���
2�K������RM

A expressão e sensibilidade dos receptores de 
�����������������>�������Z[�������������3�	���	����<��
��*����������������������������������������>�	�$<��
�������$��K���������������1�������<������>�����M
3

Manifestações clínicas e Diagnóstico
(�((L������	�����>�	�������������<�������������
de perda capilar que inicia com uma rarefação 
bitemporal na linha de implantação frontal, seguido 
�������*������������#������>����������������	����
perda capilar na área frontal e central.2�K������^M
J�����������������	�/�����	����������������_�������
cabelo e couro cabeludo. A dermatoscopia do couro 
����	���� ��� ����������� �� ���� 3�������� ���	�/����
�������������%����������������#	��������	2�������

Farmacêutico em Foco

Figura 1. Conversão da testosterona 
em DHT na unidade folicular

Testosterona

5α-redutase

Fibroblastos

Diidrotestosterona 
(DHT)

Supressão da 
proliferação
das células 

epiteliais

Fibrose perifolicular Miniaturização do pelo

Pioneirismo TheraSkin®
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���������	���1�������������������������������������
�����>�	��$<����`���>������������������������������
tratamento.2,4

J���_�����	�����������������������������������	����
são indicados apenas nos casos em que há dúvidas 
������������
4   

Tratamento
J�� ����������� 3�����	������� �������>���� ���� ((L�
�����������`���>������������>�	�$<���������$����
reverter o processo de miniaturização folicular.2 São 
��>������� ��� ���������������������� K����������
��� Z[��������M� �� ������������������������
K���������������$<���<��2�����	M
5

(� 3���������� �� ��� �������� ��� Z[��������� ����� R1�
���>������	���!(�KFood and Drug AdministrationM�
������7wwy1�����������	�����������������((L
�J�

Figura 2. Representação do 
processo de miniaturização 
do folículo piloso na AAG 
masculina

mecanismo de ação tem como base o bloqueio da 
conversão da testosterona em diidrotestosterona 
K!XYM
�(�����������������������������3�����>�������
6 meses de uso e os dados de eficácia mostram 
até 30% de melhora na densidade pilar com o uso 
prolongado.5

����� ������� ���������������������1� �� minoxidil 
3��� �� ������� �� {����� �����]����� ���� ���� �������
���>���� ��	�� �!(� ���� �� ���������� ��� ((L
� ����
originalmente desenvolvido como medicação oral 
para hipertensão.5�J���������������$<�����((L��<��
é completamente conhecido, age por vasodilatação, 
������	��3��������������������������	�����>����	����
e promotores do crescimento capilar.71Z Resulta em 
prolongamento da fase anágena com aumento do 
diâmetro e comprimento do pelo e reversão parcial do 
processo de miniaturização.2,6

Fatores 
genéticos

Miniaturização

Alopecia

Folículos da 
área frontal e 

do vértice

Fatores    
hormonais

Pelo tipo vellus Pelo terminal
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�����_���	�����2��������3�����������2���
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�
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�	�����1��������������
���(��(����!�����	�7www��7�y7y�R7


(��*��#������������]��������#��_�����������������������
��� 	�������� ������� ���� �������� �����*�����>�� ���
����������� ����	�1� �>������� ����� 9��� �������� �� ����
����������7R�79�����������������������������������
7 
!����� ��� 	�������� ������� ��� �������� ������ ���
número de pelos/cm2 no couro cabeludo de homens com 
((L����79������9���������R�������7R��������������
�������_���	�Z�1������>�/���������
�(��*��#��������������
�������������F������������_���	�����������������������
anos.8 O produto deve ser aplicado duas vezes ao dia 
K���������	����7��	M�������������	��������
6 K�������M
Os  efeitos adversos relacionados ao uso de minoxidil 
são locais e incluem:5,6

�� !�������� ��� �������  — geralmente é um quadro 
������>����	�������$���������	����	���	����3���	�

Figura 4. Modo de uso e mecanismo 
de ação do minoxidil

��X����������3����	 — para minimizar o risco de aumento 
��� ��	��� ��� ����� ������������ 	�>�� ��� �<��� ����� ��
aplicação e não aplicar imediatamente antes de deitar
��GP�{>�����	��������������� — durante o primeiro mês 
de tratamento pode ocorrer um aumento na queda 
capilar devido a sincronização do ciclo de crescimento 
3�	���	�� ���� ��F���	�� ���� 3�	���	��� ��	������� ����
início da fase anágena.

Alopecia no HOMEM
(Escala de Norwood)

Grau

Gr

Gr

1) Normal

2) Recuo
da linha de
implante
frontal

3) Afinamento generalizado
dos pelos da região frontal

4) Alopecia frontal
e do vértice

5) Alopecia frontotemporal
e do vértice

Figura 3. Evolução clínica da AAG masculina 
(adaptado da escala de Hamilton - Norwood)4

Aplicar 2 
vezes ao dia

Estimula o crescimento
do pelo
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Aloxidil*
"������������������������������(	�������(������������K((LM�
��� 2�����
� (� ((L1� ����	������� ���2������ ����� ��	>����1�
é uma condição comum que afeta aproximadamente 80% dos 
2������ ���� y;� ����� ��� �����
� "���/���� �� ����� ��� ����_���	1�
��	���	��%���������	����������������������	�1� 3������������
��{����������]��������>������������������������������������
((L���	���!(�����������	
����������
������.

!����������$V����������������������1�������_���	����������]�����
������*���/����������������������������F�*�����������>�	����
mercado. 

Linha Soliale
A TheraSkin®, marca brasileira 
especialista em dermatologia, lança 
Soliale, uma linha de protetores solares 
para o uso diário, com formulações 
exclusivas, desenvolvidas especialmente 
para o controle da oleosidade da pele, 
���	���$<�������_�������������������
diferenciada. Todos os produtos Soliale 
são hipoalergênicos, não comedogênicos 
e não acnegênicos ideais para peles 
sensíveis.

A novidade é dividida em duas categorias: 
Soliale Oil Control e Soliale Loção.

Soliale Oil Control 
&�	��	��J�	������	��"&�̂ ;���Z;1������������������	������������_����	�>������%�������
�D���������
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da pele.

Soliale Loção
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solar necessária para o dia a dia.  

Produtos e Inovação

* Informações técnicas sobre o medicamento Aloxidil, vide página 2.



Linha da TheraSkin® 
é protagonista no 
clareamento da pele

Suplemento Especial TheraSkin®10

Os produtos Kiaritá e Klassis oferecem os cuidados completos no 
clareamento e na manutenção da uniformização da pele. 

O escurecimento da pele, principalmente na região facial, afeta 
muitas pessoas. O quadro mais frequente, conhecido como melasma, 
�����������������3���	�����������������$<�
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produção do pigmento melanina com formação de áreas escurecidas 
na face. As causas não são completamente conhecidas, mas sabe-se 
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A melhor forma de prevenção e cuidado da pele é o uso diário do protetor solar que contribui na preservação da 
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clareadores e renovadores celulares são aliados importantes na manutenção da pele saudável e uniforme. 
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promovendo redução da pigmentação e uniformização do tom da pele. Sua 
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uniformização da pigmentação e redução da irritação. 
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peles sensíveis ou sensibilizadas. O produto deve ser aplicado uma vez ao dia pela 
manhã ou à noite. O protetor solar deve ser aplicado em conjunto diariamente.

A linha de clareadores Klassis possui uma associação única de ingredientes que 
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Indicado para uso facial e em outras áreas expostas como colo, braços e mãos. 
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consumidor segurança para uso diurno.

Klassis é dermatologicamente testado e é encontrado em duas apresentações: 
creme, mais indicado para pele normal a seca e emulgel, adequado para peles com 
tendência a oleosidade.  
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ALTA PROTEÇÃO UVB + UVA 

Uso diário

 SEQUINHO, SEQUINHO.

Textura suave. 

PROTEGE O DNA CELULAR

CONTRA OS RADICAIS LIVRES.1

Filtros solares e antioxidantes 

ALISTIN® e LUTEÍNA

BENEFÍCIOS 

ALÉM DA 

FOTOPROTEÇÃO.

CONTROLA E REDUZ 

 A OLEOSIDADE 3,4

AÇÃO  

ANTIENVELHECIMENTO 2 

LOÇÃO
OIL CONTROL

TODO DIA É DIA DE SOLIALE

Tecnologia além da fotoproteção diária.

Referencias Bibliográficas: 1. Avaliação do efeito protetor do DNA frente a radiação ultravioleta Soliale Loção FPS 30 e FPS 50. 2014. 2. Shegokar R. e Mitri K. Carotenoid Lutein: a prom-
ising candidate for farmaceutical and nutraceutical application. Journal of Dietary Supplements 2012, 9 (3): 183-210. 3. Avaliação de efeito antibrilho e eficácia de Soliale Oil Control FPS 50, 
no controle da oleosidade da pele por sebumetria. 2014. 4. Avaliação de efeito antibrilho e eficácia de Soliale Oil Control FPS 30, no controle da oleosidade da pele por sebumetria. 2014. 24.A.51.1.2016 - Julho/2016



TRANSFORMAR CONHECIMENTO 
EM SAÚDE, BEM-ESTAR E BELEZA 
NO CUIDADO COM A PELE.

ASSIM É A THERASKIN!

Já são 80 anos de atuação, com profissionais 

comprometidos em desenvolver produtos 

de qualidade, inovadores e com fórmulas 

eficazes e seguras.

Tudo para proporcionar Harmonia na Pele.


