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Mas, além desses, outros fatores também podem 
infl uenciar no aspecto dos cabelos, como períodos 
de estresse, alterações hormonais e dietas restri-

tivas. Para driblar essa situação não basta recorrer apenas 
ao salão de beleza, pois o problema pode ser de dentro para 
fora, causado por alguma defi ciência nutricional.

Os cuidados que promovem o crescimento e garantem 
força e brilho aos cabelos vão muito além dos cosméticos 
tradicionais vendidos em perfumarias. É claro que eles 
ajudam, mas a base para evitar cabelos fragilizados está na 
dieta. Certos alimentos fornecem os nutrientes necessários 
para a preservação capilar. Alguns podem ser aplicados 
diretamente nos cabelos, mas a maioria deve ser consumida 
regularmente para assegurar os melhores resultados.

Beleza começa na mesa

Como diz o ditado: os cabelos são a moldura do rosto e 
essa é uma das premissas de muitas pessoas. Os fi os – ou 
a falta deles – afetam a autoestima de homens e mulheres, 
mas não basta investir em um bom shampoo e condiciona-
dor para mantê-los bonitos, pois, assim como o restante do 
corpo, eles também precisam de diversos nutrientes para 
serem fortes e saudáveis, e esses só podem ser adquiridos 
através de um cardápio balanceado, que contenha vitaminas, 
minerais e proteínas adequados. Se você costuma lavar, 
hidratar e cortar o cabelo de forma regular, mas mesmo 
assim ele apresenta um aspecto fragilizado, com danos e 
quebras, é hora de prestar atenção à dieta.

A alimentação refl ete diretamente no corpo. Tudo depen-
de do que compõe nosso prato, por isso, manter uma dieta 
equilibrada é essencial, não apenas para a saúde interna 
do organismo, como também para a boa aparência física. 
As necessidades nutricionais da pele, unhas e cabelos 
são supridas através das propriedades dos alimentos, e, 
se isso não acontece, surgem as defi ciências. É aí que os 
sinais começam a ser visíveis, como quebra de unhas e fi os, 
ressecamento, difi culdade de crescimento, entre outros. É 
necessário mudar os hábitos alimentares e investir em um 
cardápio estratégico.

De acordo com o nutricionista William Reis, uma alimen-
tação balanceada é fundamental para suprir a demanda 
de nutrientes que o organismo necessita para funcionar 
bem e garantir a eliminação de toxinas prejudiciais: “Es-
pecialmente quando falamos da saúde dos cabelos, pois 
determinados ingredientes fornecem a matéria prima para 
construção dos fi os. E vale ressaltar ainda que é necessário 
adotar uma dieta equilibrada, que contemple vários grupos 
nutricionais, afi nal nenhum alimento isolado é capaz de 
fornecer sozinho tudo o que o corpo precisa”. 

Cabelos fracos, quebradiços e com 
queda? A solução pode estar no cardápio

O profi ssional da Nature Center explica que para que a 
síntese do alimentos resulte em benefícios direcionados 
ao cabelo, é importante que o organismo disponha da 
combinação certa. 

Vitaminas do Complexo B
Elas são responsáveis por regular o metabolismo celular 

e estão relacionadas diretamente ao fortalecimento dos 
folículos capilares, por isso, a sua defi ciência desses nu-
trientes no organismo está relacionada à queda de cabelo. 
Quando se trata de saúde capilar podemos destacar a B5, 
conhecida também como Pantenol, que atua na saúde do 

couro cabeludo, e a B7 ou Biotina, que é fundamental para 
a produção de queratina, um dos principais elementos 
que compõe os fi os. Essas vitaminas estão presentes em 
alimentos como: abacate, banana, batata, cereais integrais, 
fígado, peixes, brócolis leite e ovos.

Vitamina C
Conhecida também como ácido ascórbico, além de fazer 

parte do grupo de nutrientes necessários para o bom funcio-
namento do organismo, ainda é altamente benéfi ca à saúde 
das madeixas. Isso porque suas propriedades antioxidantes 
protegem o cabelo das agressões diárias, como poluição, 
fumaça de cigarro, cloro e radiação solar, que induzem o 
organismo a produzir mais radicais livres - moléculas que 
oxidam e danifi cam a estrutura células, prejudicando a 
fi bra capilar. O ácido ainda previne descamação e caspa 
e remove os resíduos de shampoo que fi cam nos fi os. O 
nutriente é encontrado em frutas como laranja, limão, 
morango, maracujá e abacaxi, verduras em geral, salsa, 
tomate, entre outras.

Vitamina A
Essa vitamina exerce diversas funções no organismo, e 

dentre elas está a manutenção da saúde da pele e cabelos. 
Conhecida também como Retinol, ela é responsável pela 

O uso continuo de químicas, como escova progressiva, relaxamento 
e tinturas ou procedimentos que exigem secador e chapinha, podem 
danifi car o cabelo e comprometer a saúde dos folículos capilares, 
causando quebras, enfraquecimento e, até mesmo, a queda dos fi os

produção de tecidos e está diretamente relacionada ao 
crescimento dos fi os. Ela também regula a produção se-
bácea, que infl uencia na oleosidade do cabelo e também 
na sua elasticidade. A vitamina A pode ser encontrada 
em alimentos de origem vegetal como acelga, espinafre, 
brócolis, ou frutas como o abacate, caju, mamão e melão 
e também em legumes de coloração alaranjada como a 
abóbora e a cenoura, ou alimentos de origem animal como 
leite integral e fígado.

Sais Minerais
Entre os minerais que que trabalham para a manuten-

ção da fi bra capilar podemos destacar o zinco, o cálcio e o 
magnésio. O primeiro participa da síntese de proteínas e 
estimula a multiplicação das células contribuindo para o 
crescimento e fortalecimento dos cabelos. Entre as prin-
cipais fontes estão todos os tipos de carne, arroz, nozes e 
castanhas, sementes de abobora, aveia e feijão. O cálcio não 
fortalece apenas os ossos, a baixa quantidade do mineral no 
organismo faz com que o cabelo fi que frágil e quebradiço. 
Além do leite, boas fontes de cálcio são o tofu, brócolis 
aveia, sardinha e salmão. Já o magnésio é essencial para 
formação de proteínas que formam os fi os. Ele pode ser 
encontrado em frutas como carambola, melão, abacaxi, 
nozes e frutos do mar.

Hidratação
A desidratação é uma das maiores inimigas dos fi os. A 

ingestão de líquidos é indispensável e primordial. Boa parte 
das vitaminas são classifi cadas como hidrossolúveis – ou 
seja, necessitam de água para que o corpo seja capaz de 
absorvê-las, portanto, caprichar no consumo de água, chás 
e outros líquidos é fundamental para que essas vitaminas 
sejam digeridas pelo organismo e cheguem à corrente 
sanguínea.

Pílulas da beleza
Os complexos vitamínicos e pílulas, os chamados nutri-

cosméticos, prometem melhorar aspectos estéticos através 
da suplementação de nutrientes, entre outros benefícios. 
Segundo Reis estes produtos visam suprir carências nutri-
cionais que impactam diretamente na aparência física, como 
queda ou quebra dos fi os, ressecamento ou difi culdades de 
crescimento, que podem ser decorrentes de uma dieta pobre 
em vitaminas e outros nutrientes. No entanto se a causa 
da fragilidade dos fi os for uma consequência da carência 

nutricional, os tratamentos 
com cosméticos se tornam 

inefi cazes.

Mas vale lembrar que, 
apesar da ingestão de 
vitaminas ser altamente 
benéfi ca, o uso de suple-
mentos deve ser acompa-

nhado por um profi ssional 
de saúde, capaz de avaliar 

sua dieta e identifi car quais 
nutrientes devem ser su-

pridos, especialmente para 
gestantes, crianças e idosos.

Fonte e mais informações: Nature Center.


