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Transplante capilar
O Transplante capilar é uma técnica
cirúrgica altamente sofisticada,
baseada em normas internacionais e
estudos científicos que ocorrem há
mais de 80 anos.
O procedimento é capaz de tratar a
calvície de forma definitiva,
reestabelecendo áreas calvas,
promovendo a melhora estética e
funcional dos cabelos.
O princípio do Transplante Capilar é
que folículos saudáveis implantados
na região da calvície, irão
desenvolver-se naturalmente,
produzindo novos fios de cabelos e
durando o tempo que foram
programados geneticamente.
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Aspecto natural
Quando falamos de resultado natural a
ideia é que seja realmente
imperceptível, mesmo a pessoa
chegando perto do cabelo, tocando ou
até mesmo seu barbeiro não será capaz
de dizer que você realizou um
transplante capilar.
Como nosso intuito é de imitar ao
máximo a natureza, mantemos a
distribuição natural dos fios exatamente
como a de uma pessoa não operada.
No indivíduo o qual nunca foi submetido
à cirurgia de transplante capilar, a noção
que se tem é a de que a densidade e
volume são imediatos e a primeira linha
é quase reta.
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Linha frontal
A linha frontal é muito importante no
aspecto de naturalidade dos cabelos.
Por isso buscamos refazer exatamente
como eram os cabelos do pacientes
quando jovem, através de fotos antigas
e da própria marcação dos cabelos na
região.
O design das primeiras linhas não é
reto, mas tem uma forma irregular e
triangular, começando com fios únicos e
depois com unidades foliculares de 2 e 3
fios.
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Qual a melhor idade
Para o transplante?
O transplante capilar deve ser
realizado com uma visão de longo
prazo, pois a tendência da calvície é
progredir. Por isso tentamos estimar e
analisar se a calvície está
progredindo e se é o momento
adequado para a cirurgia.
Isso porque se realizar o transplante e
a calvície progredir muito, podemos
ter um problema no futuro, e pouca
área doadora para corrigir.
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O que esperar do
Transplante capilar?
Antes de mais nada é preciso entender que
área doadora é finita e esgotável.
O foco é reduzir a calvície de forma natural,
melhorando a estética de forma harmônica.
Cada caso é diferente, e a abordagem
médica é realizada com sinceridade e
pensando no futuro do paciente, não
adianta resolver um problema agora e criar
outro daqui 5 ou 10 anos.
Por isso realizamos um estudo minucioso
de cada caso e indicamos o procedimento,
quando realmente é necessário e possível.
Alinhando as expectativas com as
possibilidades é possível chegar num
consenso.
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Como é a cirurgia?
A cirurgia de transplante capilar costuma
demorar um pouco, porque o processo é
totalmente manual, geralmente
comparamos com a produção de uma obra
de arte.
É um trabalho minucioso, que necessita de
uma equipe especializada, treinada e
experiente.
O segredo da naturalidade está justamente
em realizar o procedimento com foco.
Em média o procedimento pode demorar
de 6 a 8 horas, o paciente pode optar por
uma sedação leve, para ficar mais
confortável.
A anestesia é local e durante o
procedimento o paciente não sente dor.
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Dr. Daniel Dourado
Após cursar 2 anos de Odontologia na
Universidade Federal de Alfenas, descobri que
gostava mesmo era de Medicina, especificamente a
Dermatologia.
Realizei então um novo vestibular e fui aprovando
entre os primeiros colocados na Universidade de
Vassouras/RJ.
Depois de 6 anos estudando medicina, fiz a
especialização em Dermatologia no hospital
Eduardo de Menezes/ FHEMIG em BH.
Em seguida mais 1 ano estudando cirurgia
dermatológica e fui aprovado no exame para obter o
TÍTULO DE ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA.
Logo comecei a estudar a fundo sobre
Transplante Capilar e fui aceito para ser treinado no
Hospital Universitário da Faculdade de Medicina
de Paris/França.
Hoje me dedico exclusivamente a cirurgia
dermatológica e ao Transplante capilar.
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