Cuidar da sua aparÃªncia graÃ§as a tratamentos capilares
Segundo algumas estat&iacute;sticas, mais de 70% dos homens ser&atilde;o confrontados com problemas de queda de cabelo ao longo da sua
exist&ecirc;ncia. Mas a maioria das pessoas perdem os seus cabelos bastante tarde, outros sofrem do problema logo na casa dos vinte anos.
Felizmente existem solu&ccedil;&otilde;es e entre elas existe o transplante capilar. O transplante capilar &eacute; um fen&oacute;meno cada vez
mais usado e falado no meio cor de rosa, estrelas de cinema e televis&atilde;o t&ecirc;m vindo a assumir recorrer a este tratamento para melhorar o
seu aspecto. Mas n&atilde;o s&atilde;o s&oacute; as celebridades a recorrer ao transplante capilar, cada vez mas cidad&atilde;os comuns desejam e
recorrem a estes servi&ccedil;os para solucionar a perda de cabelo permatura. Ao longo dos anos diferentes t&eacute;cnicas t&ecirc;m sido
desenvolvidas e apuradas, e neste momento o FUE (Follicular Unit Extraction) &eacute; m&eacute;todo de &uacute;ltima gera&ccedil;&atilde;o. O
FUE &eacute; um m&eacute;todo de cirurgia capilar desenhada para restaurar a perda de cabelo atrav&eacute;s da extrac&ccedil;&atilde;o de
fol&iacute;culo de cabelo e transplanta-los nas zonas calvas. A grande diferen&ccedil;a ente o transplante capilar cl&aacute;ssico e o m&eacute;todo
FUE &eacute; no uso de instrumentos microcir&uacute;rgicos para extrair os fol&iacute;culos, um a um, e posteriormentes implantalos
individualmente, causando assim um impacto minimo no tecido capilar.&nbsp; Os ful&iacute;culos transplantados nas &aacute;reas receptoras
s&atilde;o colocados cum um aparelho especifico, o implantador, &nbsp;que permite ao cirurgi&atilde;o controlar o angulo de inser&ccedil;&atilde;o e
crescimento do novo cabel transplantado, desta forma o cabelo "novo" ter&aacute; um aspecto perfeitamente &nbsp;natural e ser&aacute;
inperceptiv&eacute;l perceber onde est&aacute; o cabelo transplantado e o que j&aacute; l&aacute; estava. A cirurgia de tranplante capilar deve
sempre ser realizada por um m&eacute;dico cirurgi&atilde;o certificado. As vantagens do transplante capilar Se o custo de um transplante capilar
pode ser ainda um pouco elevado, as vantagens s&atilde;o incontest&aacute;veis para que sofre de aclvic&iacute;e e que deseja solucionar a
situa&ccedil;&atilde;o. Gra&ccedil;as ao processo explicado anteriormente, o resultado obtido ser&aacute; perfeitamente natural e num curto
espa&ccedil;o de tempo ap&oacute;s a cirurgia, n&atilde;o ser&aacute; visivel qualquer tipo de interven&ccedil;&atilde;o a n&atilde;o ser cabelo curto.
A taxa de sucesso desta t&eacute;cnica est&aacute; nos 95% por transplante e o problema da c&aacute;lvice &eacute; totalmente definitivo. Esta
t&eacute;cnica &eacute; idolor, o paciente sofre de um incomodo que poder&aacute; durar 48h ap&oacute;s a interven&ccedil;&atilde;o cirurgica. As
proteses capilares Nem todos os pacientes que n&atilde;o t&ecirc;m uma &aacute;rea dadora sificientemente densa para efectuar uma recolha.
Como tal, os que j&aacute; se submeteram a tratamentos m&eacute;dicos agressivos ou que sofreram les&otilde;es no couro cabeludo
dever&atilde;o optar por pr&oacute;teses capilares. Felizmente, j&aacute; l&aacute; vai o tempo a em que se notava as proteses capilares a metros
de dist&acirc;ncia. Hoje estas pr&oacute;teses s&atilde;o adaptadas ao paciente a partir de um molde da superficie da sua cabe&ccedil;a e recria
perfeitamente o aspecto do couro cabeludo.
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&nbsp; Para mais informa&ccedil;&atilde;o acerca do transplante capilar ou de pr&oacute;teses capilares visite&nbsp;cm2c.pt Curiosa sobre o
assunto de transplante capilar.

Source: http://www.artigopt.com

