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Extração de  
Unidades Foliculares
Antonio Ruston

O que é extraçãO de 
unidades fOliculares?
A extração de unidades foliculares (FUE, follicular unit extraction) é um 
método de obter cabelo da área doadora para transplante capilar no qual 
as unidades foliculares (UF) são removidas uma a uma diretamente da área 
doadora, sem a necessidade de incisão.

Nesse procedimento, um punch que varia em diâmetro de 0,8 a 1mm de 
espessura é utilizado para realizar uma pequena incisão circular na pele ao 
redor de cada unidade folicular, que, na sequência, é diretamente extraída 
do couro cabeludo.

HistóricO
Esse procedimento foi descrito pela primeira vez em literatura médica 
pelos doutores William Rassman e Robert Bernstein na publicação (2002) 
Follicular unit extraction: minimally invasive surgery for hair transplantation 
(Extração de unidades foliculares: cirurgia minimamente invasiva para trans-
plante capilar). Esse trabalho deu o nome atual a esse procedimento, que 
originalmente se chamava Fox procedure 1.

Esse procedimento foi refinado posteriormente por inúmeros médicos 
que já trabalhavam na área de transplante capilar, mas principalmente pelo 
Dr. James Harris, que acrescentou um passo de dissecção à técnica. Utilizava-
-se um punch cortante (sharp punch) para cortar a pele e, em seguida, um 
outro punch, porém cego (dull punch), para dissecar o restante da derme e o 
tecido celular subcutâneo. Com isso, diminuiu-se muito a taxa de transecção 
(corte e perda de raízes), que era alta.
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técnica cOnvenciOnal (transplante de 
unidades fOliculares) × extraçãO 
de unidades fOliculares – qual é  
a melHOr técnica? 
A técnica convencional é o transplante de unidades foliculares (FUT, 
follicular unit transplantation). FUT e FUE são vistos, às vezes, como dois 
procedimentos totalmente diferentes, mas, na verdade, FUE é um tipo de 
FUT, em que as unidades foliculares são extraídas uma a uma diretamente 
do couro cabeludo, em vez de serem microscopicamente dissecadas de uma 
faixa do couro cabeludo que já foi removida. Em outras palavras, em FUT, 
unidades foliculares individuais podem ser obtidas por duas maneiras:  pela 
remoção da área doadora em faixa e posterior dissecção microscópica ou 
por extração direta (FUE).

Portanto, quando há comparação entre FUT e FUE, o que está sendo 
comparado são as maneiras de se obter os enxertos (por exemplo, remoção 
de faixa e posterior dissecção microscópica × extração direta) e não a ma-
neira de transplantar as unidades foliculares nas áreas calvas. Entretanto, 
o método de obter os enxertos tem implicações para o procedimento, tais 
como taxa de transecção (danos às raízes), distribuição das unidades foli-
culares, número de enxertos por sessão cirúrgica, cuidados pós-operatórios 
e quantidade total de enxertos.

A grande vantagem da técnica de FUE é que não há corte, portanto, não 
há cicatriz linear, como na técnica convencional.

Como não há cicatriz linear, a FUE pode ser indicada para pacientes 
que querem usar o cabelo muito curto (máquina 1 ou 2) ou têm aversão à 
cicatriz, mesmo que esta seja fina, imperceptível e camuflável pelos cabelos. 
O procedimento também é útil para aquelas pessoas que não tiveram um 
processo favorável de cicatrização com o método tradicional de remoção de 
faixa de couro cabeludo e tiveram a cicatriz alargada, para pessoas que têm 
elasticidade muito baixa do couro cabeludo ou que passaram por inúmeras 
cirurgias e a área doadora está exausta, repleta de cicatrizes mal posicionadas, 
sendo praticamente impossível nova remoção em faixa. 

Possivelmente, a aplicação mais importante dessa técnica seja a de camuflar 
uma cicatriz alargada na área doadora, decorrente de um transplante capilar 
anterior. Nessa técnica, o cabelo é extraído da área próxima à cicatriz através 
de FUE e, em seguida, transplantado diretamente na cicatriz.

técnica de extraçãO de  
unidades fOliculares
Na área em que será realizada a técnica de FUE, os cabelos devem estar 
raspados, com comprimento de 1,5mm (entre máquinas 1 e 2).

Se a sessão for pequena, podemos raspar algumas áreas retangulares e, 
com os cabelos longos (pelo menos 5cm), o paciente pode camuflar estas 
áreas e retornar à sua rotina normalmente sem que ninguém note.
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Para cada área raspada de 10 × 1cm, conseguimos obter cerca de 70 a 
100 unidades foliculares utilizando a técnica de FUE; portanto, para uma 
sessão de até 600 a 700 unidades foliculares, conseguimos realizá-la sem a 
necessidade de raspar todo o couro cabeludo (Fig. 18.1).

CC Figura 18.1 – Transplante de pequeno número 
de unidades foliculares (UF) utilizando a técnica 
de extração de unidades foliculares. Raspan- 
do-se apenas uma pequena área, os cabelos 
vizinhos não raspados permitem camuflar a 
zona submetida à extração das UF.
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As fotos da Figura 18.1 mostram que, com os cabelos mais longos (5cm 
ou mais), o paciente pode facilmente camuflar as áreas raspadas. 

Já para sessões maiores (de 700 a 1.000 unidades foliculares) ou nos casos 
em que a área doadora está repleta de cicatrizes anteriores ou com densidade 

CB Figura 18.2 – (A e B) Paciente 
optou por raspar apenas a 
área doadora. Notar a cicatriz 
de transplante de unidade 
folicular anterior. (C e D) Pacien-
te optou por raspar toda a ca-
beça para deixar aspecto mais 
homogêneo.

(Continua)
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CC Figura 18.2 – (Continuação). (A 
e B) Paciente optou por raspar 
apenas a área doadora. Notar 
a cicatriz de transplante de 
unidade folicular anterior. (C e 
D) Pacien te optou por raspar toda 
a ca beça para deixar aspecto 
mais homogêneo.

escassa, faz-se necessário raspar toda a área doadora e alguns pacientes optam 
por raspar toda a cabeça para que fique mais homogêneo (Fig. 18.2).
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A Figura 18.2 mostra a área doadora relativamente ampla, necessária 
para um procedimento maior de FUE. Isso ocorre porque devemos evitar 
debilitar a densidade da área doadora, pulando pelo menos duas unidades 
a cada uma removida (Fig. 18.3).

Técnica de extração de unidades  
foliculares passo a passo

• Passo 1: é o que chamamos de “engajamento” do punch, isso é, 
alinhar o punch com o ângulo de saída dos cabelos até encostar a 
borda inferior deste na pele (Fig. 18.4).

CM Figura 18.3 – Espaçamento ideal para retirada de unidades foliculares, a fim de evitar sequelas cicatriciais. 
FUE = extração de unidades foliculares; UF = unidade folicular.

CB Figura 18.4 – Alinhamento do 
punch (A), “engajamento” do 
punch (B) e penetração parcial 
do punch (C).

(Continua)
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CC Figura 18.4 – (Continuação). Ali-
nhamento do punch (A), “engaja-
mento” do punch (B) e penetração 
parcial do punch (C).
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• Passo 2: penetrar o punch até cerca de metade ou dois terços da 
profundidade do enxerto (para evitar transecção).

• Passo 3: extração da unidade folicular. As unidades foliculares isoladas são 
então removidas com pinças delicadas, separadas e contadas (Fig. 18.5).

Em seguida, utilizando-se o microscópio, remove-se a epiderme exceden-
te e as unidades são, então, transplantadas para a área receptora, utilizando 
técnicas-padrão de transplante.

Alguns cirurgiões já transplantam diretamente as unidades foliculares, 
sem remoção da epiderme (Figs. 18.6 e 18.7).

CB Figura 18.5 – “Engaja-
mento” do punch (A), 
penetração do punch (B) 
e remoção da unidade 
folicular (C). 

CM Figura 18.6 – Unidades foliculares removidas com extração de unidade folicular, 
sem remoção da epiderme (superior) e após emagrecimento e remoção da epiderme 
sob visão microscópica (inferior). 

A	 B	 C
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Dica: após remover algumas unidades, medir a profundidade dos bul-
bos, que varia de paciente para paciente e com isto saber a profundidade 
de segurança. 

CC Figura 18.7 – (A) Aspecto final 
do transplante sem remoção 
da epiderme. Foto gentilmente 
cedida por Dr. James Harris. (B) 
Aspecto final do transplante com 
remoção da epiderme.
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Extração de unidades foliculares: 
técnica manual × sistemas motorizados
Pode-se realizar a FUE manualmente ou com sistemas motorizados.

Técnica manual para extração de  
unidades foliculares 
Manualmente, podemos realizar a FUE utilizando um punch e um cabo que 
permita o controle de profundidade no momento da penetração (Fig. 18.8).

Essa remoção manual é realizada rotacionando manualmente o cabo 
com as mãos. Pode ser realizada de uma só vez ou em duas etapas distintas, 
no que denominamos the three steps technique. 

Na técnica de três passos, o punch afiado é utilizado apenas para cortar 
a epiderme. Em seguida, um punch cego é utilizado para divulsionar (sepa-
rar) as unidades foliculares da derme mais profunda ao seu redor. A terceira 
etapa é igual ao método tradicional, qual seja, remover o enxerto folicular 
do couro cabeludo utilizando pinças finas.

A vantagem dessa técnica de transplante capilar sobre o processo original 
de duas etapas é que a utilização de um punch cego minimiza a ocorrência de 
transecção folicular (danos aos folículos). Conforme o punch cego avança pela 
derme, os folículos, que naturalmente se espalham na pele mais profunda, 
são “agrupados” dentro da abertura do instrumento, em vez de se correr o 
risco de cortar a porção inferior dos folículos. 

A desvantagem é que a duração é ainda mais longa que na técnica de 
FUE em duas etapas.

Outro problema dessa técnica de três passos é a incidência maior de 
enxertos enterrados (buried grafts). Quando um enxerto enterrado é identi-
ficado, pode, às vezes, ser extraído aplicando-se pressão à pele adjacente. Se 
essa manobra não funcionar, uma incisão pequena é feita para aumentar a 
abertura e facilitar a remoção do enxerto. Se não for removido, um enxerto 
enterrado pode resultar em um pequeno cisto, que precisará ser removido 
mais tarde.

Outro problema é que, durante a tentativa de extração, a epiderme e 
a derme superior podem se separar do restante do folículo. Esse fenômeno 
é chamado capping. Quando ocorre, a porção inferior do enxerto pode 
ser pinçada e extraída. Quando isso não for possível, a porção inferior é 
simplesmente deixada para trás. Nesse caso, o ferimento irá se regenerar e 
a porção inferior desse folículo produzirá um novo cabelo. 

CB Figura 18.8 – Instru-
mento para extração 
manual de unidades 
foliculares, composto 
de cabo e punch, que 
pode ser de 0,8 a 1mm.
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Sistemas motorizados
Ao utilizar um instrumento motorizado, a velocidade do procedimento au-
menta significativamente quando comparada à da extração manual. Existem 
atualmente no mercado vários sistemas motorizados.

Todos têm suas vantagens e desvantagens e, na verdade, tudo depende 
da habilidade e da familiaridade do cirurgião com o instrumento. Entre os 
sistemas motorizados mais utilizados atualmente encontram-se: Safe Sys-
tem, Neograft e estudos avançados já estão sendo feitos nos Estados Unidos 
para desenvolvimento de um sistema robótico para extração das unidades 
foliculares pela técnica de FUE.

O Safe System, criado pelo Dr. James Harris, merece destaque neste 
capítulo, pois é o único aparelho que utiliza dissecção cega para isolar as 
unidades foliculares do tecido ao seu redor. O aparelho permite ao cirurgião 
realizar a extração minimizando a taxa de transecção. 

O instrumento realiza uma punção rotativa de baixa velocidade, 
que desacelera gradualmente conforme avança no tecido mais profundo, 
minimizando, assim, o ferimento por rotação e o trauma dos enxertos. 
A velocidade inicial de rotação é apenas suficiente para permitir que o 
instrumento penetre a pele, enquanto a velocidade mais lenta permite 
ao punch cego penetrar mais profundamente no couro cabeludo e sepa-
rar as unidades foliculares da derme e do tecido celular subcutâneo ao 
seu redor, provocando uma transecção mínima (corte não intencional 
dos bulbos).

Desafios da extração de unidades foliculares
O maior problema técnico na FUE é que o ângulo do cabelo muda ao 
nascer da superfície do couro cabeludo. Portanto, o ângulo do cabelo sob o 
couro cabeludo pode ser apenas estimado pelo cirurgião, pois este não tem 
visibilidade abaixo da pele. Adicionalmente, apesar da parte superior da 
unidade folicular ser “em feixe”, ou seja, os fios estarem juntos, na porção 
inferior (abaixo da pele), eles podem estar espalhados (Fig. 18.9).

Devido a isso, utilizar um instrumento muito cortante para a FUE ten-
de a transeccionar as raízes dos folículos ao penetrar a pele. Esse problema 
amplia-se de modo significativo se o instrumento não for inserido perfei-
tamente em paralelo com os folículos abaixo do couro cabeludo. Como já 
explicado, o alinhamento é difícil devido à falta de visibilidade abaixo da 
superfície da pele e à mudança de ângulo do cabelo abaixo desta, com relação 
à superfície. Para evitar danos à raiz, o princípio da FUE tem por objetivo a 
não penetração do punch em toda a profundidade da unidade folicular, mas 
sim que o instrumento desça parcialmente ao longo da unidade folicular. 
Uma vez que a parte superior é separada do tecido ao seu redor, a unidade 
folicular por inteiro é extraída (“puxada”) da pele. Isso minimiza a taxa de 
transecção dos bulbos (Figs. 18.10 e 18.11).
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CB Figura 18.9 – Diferença de angu  
lação abaixo da superfície (A) e da 
unidade folicular divergente (B).
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O que é taxa de transecção?
O maior desafio na técnica de FUE é tentar diminuir ao máximo a taxa de 
transecção dos bulbos capilares.

Taxa de transecção é o nome dado quando, ao extrairmos unidades 
foliculares através da técnica de FUE, seccionamos um ou mais bulbos capi-
lares. Por exemplo: ao extrair uma unidade folicular de três fios, “pegamos” 
apenas um ou dois bulbos capilares (Fig. 18.10).

Ou seja, a taxa de transecção corresponde ao percentual de bulbos (raízes) sec-
cionados e, portanto, não aproveitados durante a remoção das unidades foliculares.

Na Figura 18.12, A – C, é possível observar unidades foliculares ex-
traídas pela técnica de FUE que estão íntegras e outras que sofrem secção 
dos bulbos.

Isso pode ocorrer por inexperiência ou falta de habilidade do cirurgião, 
mas também pode ocorrer nas mãos mais habilitadas nos seguintes casos:

• Unidades foliculares muito espalhadas na profundidade.

• Cabelos muito crespos.

• Mudança drástica de ângulo de inclinação entre a superfície e a 
profundidade ou entre as diferentes áreas.

• Unidades foliculares muito “rasas”, com profundidade igual ou 
menor que 3mm ou diferentes profundidades dos bulbos capilares 
no mesmo paciente.

CM Figura 18.10 – Transecção 
foli cular.

CM Figura 18.11 – Dissec-
ção cega e controle de 
profundidade.
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CB Figura 18.12 – (A) 
Unidades foliculares 
intactas. (B e C) Tran-
secção de bulbos.

(Continua) 

• Unidades foliculares com ângulo de inclinação muito agudo em 
relação ao couro cabeludo.

Os pacientes são significativamente diferentes no que diz respeito à facili-
dade ou dificuldade com a qual as unidades foliculares podem ser removidas do 
couro cabeludo. Em alguns pacientes a extração resulta em níveis inaceitáveis 
de transecção (danos decorrentes do corte dos folículos). Os pacientes que estão 
considerando FUE deveriam ser previamente “testados” com relação à sua taxa de 
transecção (teste Fox), para que se possam identificar, antecipadamente, aqueles 
cuja extração folicular pode ser difícil ou ter taxas significativas de transecção.

Como, na prática, isso se torna inviável, é importante deixar claro ao 
paciente que sua taxa de transecção pode ser baixa (até 10% de transecção), 
aceitável (de 10 a 15%) ou alta (acima de 15%).

Porém, independentemente da precisão do instrumento de dissecção ou 
da habilidade do cirurgião, a natureza da extração das unidades foliculares 

A
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CC Figura 18.12 – (Con
tinuação) (A) Unidades 
foliculares intactas. (B e 
C) Tran secção de bulbos. 
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CB Figura 18.13 – À esquerda, unidade 
folicular separada em microcópio 
(técnica de transplante de unidade 
folicular) e, à direita, unidade removida 
por extração de unidade folicular. 
Notar a diferença de quantidade de 
tecido celular subcutâneo ao redor 
dos bulbos.

na técnica de FUE pode fazer com que as partes inferiores dos folículos 
sejam separadas do tecido celular subcutâneo ao seu redor no processo de 
remoção e isto pode deixá-las “nuas”, correndo-se o risco de desidratação 
ou de virem a ser feridas, gerando com isto um crescimento pobre. Esse 
ainda é um dos desafios maiores para pesquisadores de FUE e um aspecto 
negativo do procedimento como hoje existe (Fig. 18.13).

Como ainda não se sabe o quanto essa escassez de tecido celular sub-
cutâneo pode influenciar na taxa de crescimento, deve-se evitar cirurgias 
longas (mais de 6h) e deve-se manter as unidades foliculares dentro do soro 
fisiológico (ou solução de conservação preferida) durante toda a cirurgia.

Na verdade, vários são os desafios encontrados pelo cirurgião que se 
habilita nessa área: 

• Tempo prolongado de cirurgia.

• Evitar desidratação e, portanto, baixa taxa de integração dos enxertos.

• Evitar debelar a área doadora, deixando-a rarefeita.

• Evitar extrair folículos que cairão no futuro.

978-85-7241-928-4



Extração de Unidades Foliculares      315

O Quadro 18.1 resume as vantagens e desvantagens da FUE.

Quadro 18.1 – Comparativo de transplante de unidades foliculares (FUT) e extração 
de unidades foliculares (FUE)

Vantagens da FUE

•	Ausência	de	uma	cicatriz	linear	para	aqueles	que	querem	usar	cabelo	bem	curto

•	Possibilidade	de	corrigir	uma	cicatriz	alargada	de	cirurgia	anterior	sem	necessidade	
de	nova	incisão

•	Possibilidade	de	 realizar	 transplante	mesmo	nos	pacientes	 com	couro	cabeludo	 sem	
elasticidade	ou	que	têm	tendência	a	cicatrizes	alargadas	ou	hipertróficas

•	Possibilidade	de	retornar	à	atividade	física	intensa	já	no	dia	seguinte,	devido	ao	menor	
tempo	de	cicatrização	da	área	doadora

•	Menos	desconforto	e	ausência	de	dor	no	pós-operatório

•	Uso	em	procedimentos	 corretivos	para	 remover	ou	diminuir	 “tufos”	 transplantados	
no	hairline

•	Uso	em	casos	 em	que	a	área	doadora	está	 “exausta”	 e	 exaurida	por	 cicatrizes	de	
cirurgias	anteriores

•	Possibilidade	de	obter	cabelo	mais	fino	da	região	da	nuca	para	ser	utilizado	na	área	
frontal	ou	nas	sobrancelhas

•	Possibilidade	de	obter	cabelo	de	outras	áreas:	barba,	tórax,	etc.

Desvantagens da FUE (em relação à técnica convencional de FUT)

•	FUE	é	mais	cara	que	FUT

•	Maior	tempo	de	cirurgia.	Para	uma	sessão	com	1.000	unidades	foliculares	utilizan-
do	 FUE,	 leva-se	 o	mesmo	 tempo	que	 uma	 sessão	 com	3.000	unidades	 foliculares	
utilizando	FUT

•	Necessidade	de	raspar	o	cabelo	com	máquina	número	1

•	Como	devemos	remover	uma	unidade	a	cada	três	para	não	gerar	falhas	–	esta	área	
raspada	deve	ser	extensa,	ou	seja,	para	 removermos	1.000	unidades	 foliculares	na	
técnica	de	FUE	devemos	raspar	uma	área	três	ou	quatro	vezes	maior	que	a	área	que	
seria	removida	na	técnica	convencional	

•	Nem	todos	os	pacientes	são	bons	candidatos,	como,	por	exemplo,	os	que	possuem	alta	
taxa	de	transecção,	o	que	não	seria	problema	algum	na	técnica	convencional

•	Quantidade	máxima	obtida	por	sessão	é	menor	–	máximo	de	1.000	unidades	foliculares,	
enquanto	na	técnica	convencional	podemos	chegar	a	3.000	unidades	foliculares	por	
sessão;	portanto,	o	resultado	é	mais	pobre	em	termos	de	densidade

•	O	total	de	cabelo	doador	disponível	com	FUE	é	bem	menor,	talvez	a	metade	do	que	se	
tem	com	FUT

•	 Impossibilidade	 de	 tratar	 áreas	 grandes	 de	 calvície	 devido	 ao	 número	 limitado	 de		
unidades	foliculares

Indicações da FUE

•	Quando	um	número	menor	de	unidades	foliculares	for	necessário:	retoque,	áreas	pequenas	
ou	sobrancelhas

•	Tendência	à	cicatrização	alargada	ou	hipertrófica

•	Correção	de	cicatriz	alargada	de	cirurgia	anterior

•	Se	o	paciente	não	aceitar	cicatriz	linear,	nem	que	esta	seja	fina	e	camuflável

Contraindicações	da	FUE:

•	Para	mega	ou	gigassessões	em	que	um	grande	número	de	unidades	foliculares	é	necessário	
para	tratar	o	caso,	pois	no	caso	da	FUE	seriam	necessárias	muitas	sessões

•	Pacientes	com	taxa	de	transecção	muito	alta
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CM Figura 18.14 – Final da cirurgia (1.000 unidades foliculares removidas) (A), após 8 dias (B) e após 10 
meses (notar cicatrizes puntiformes) (C). Fotos gentilmente cedidas por Dr. James Harris.
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CM Figura 18.15 – Extração de unidade folicular em caso de área doadora exausta. 
Final da cirurgia de 800 unidades foliculares (A a C) e após 7 dias (D a F).

(Continua) 
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CB Figura 18.15 – (Conti
nuação). Extração de 
unidade folicular em 
caso de área doadora 
exausta. Final da cirur-
gia de 800 unidades 
foliculares (A a C) e 
após 7 dias (D a F).

(Continua) 
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CC Figura 18.15 – (Conti
nuação). Extração de 
unidade folicular em 
caso de área doadora 
exausta. Final da cirur-
gia de 800 unidades 
foliculares (A a C) e 
após 7 dias (D a F).
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cOnsiderações dO autOr: 
extraçãO de unidades 
fOliculares nOs dias de HOje
Atualmente, há uma “febre de FUE” para atender à demanda do merca-
do e, principalmente, porque na FUE são necessários apenas o médico 
e uma ou duas assistentes, no máximo. Portanto, muitos médicos que 
não se aventuravam em iniciar na técnica de FUT convencional pela 
complexidade e alta operacionalidade desta, estão iniciando diretamente 
na técnica de FUE. Isso pode gerar uma “superindicação” da técnica, que 
obviamente tem seu espaço e suas indicações, mas que também apresenta 
algumas desvantagens em relação à técnica convencional. 

Existe também o risco de se remover muito, ou seja, não dar espaço 
suficiente entre uma remoção de FUE e outra, podendo gerar diminui-
ção significativa da densidade da área doadora, impossibilitando assim 
mega ou gigassessões futuras.

Algumas considerações devem ser feitas, tais como:

• A falta de controle microscópio no processo de extração causa mais 
danos aos folículos em comparação à FUT “tradicional”. 

• Ainda não existem estudos consistentes sobre a taxa de integração das 
UF na técnica de FUE quando comparada à técnica tradicional de FUT.

• Na técnica de FUE, o cabelo é extraído, mas a pele calva entre as 
unidades foliculares não é removida. Se um número muito grande 
de unidades foliculares for removido, uma área calva difusa per-
manece na região doadora e as cicatrizes da FUE podem se tornar 
visíveis. Em contraste, com FUT “tradicional”, o couro cabeludo 
calvo é removido junto com os folículos capilares e consequente-
mente a densidade capilar permanece a mesma. 

• O total de cabelo doador disponível com FUE é bem menor, talvez 
a metade do que se tem com FUT “tradicional”. Isso representa uma 
desvantagem significativa, uma vez que a fonte doadora limitada é 
o fator principal que impede a restauração completa do cabelo em 
muitos pacientes.

• Para compensar a impossibilidade de obter-se todo o cabelo na área 
permanente, o cirurgião pode se sentir tentado a obter cabelo dos 
limites superiores e inferiores da área doadora original e correr o 
risco de que este cabelo seja não permanente (geneticamente pro-
gramado para a calvície). Além disso, o paciente poderá apresentar 
pequenas cicatrizes circulares na área da coroa, já que não terá cabelo 
para camuflá-las.
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• As incisões com FUE, apesar de pequenas, são deixadas abertas 
para cicatrizar, deixando centenas a milhares de cicatrizes peque-
nas e circulares. Apesar de não muito visíveis, esse processo de 
cicatrização distorce as unidades foliculares adjacentes e sessões 
sequenciais tornam-se mais difíceis. Isso é outro fator que limita 
a disponibilidade total da fonte doadora em FUE. No caso de 
FUT, a cicatrização é consolidada em uma única linha – mesmo 
depois de vários procedimentos, com o cabelo ao redor perma-
necendo intacto.

Em resumo, como toda técnica “nova”, existe mesmo essa tendência em 
haver uma superindicação no início e, depois de alguns anos, ela ocupar 
seu espaço permanente. 

O que é bom fica – e a FUE com certeza ficará. Mas esperemos para 
ver sua posição e suas indicações dentro do cenário do transplante capilar 
mundial daqui a alguns anos.
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