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Foco: português (BR)/variantes/ficha verbete/definições em coleta
TERMO (BR): folículo piloso
Dermatologia/Especialidade/Departamento: Dermatologia/Cabelos e
Unhas/Biologia do Cabelo
VARIANTES/Sinônimos ( X ) sim Quantas? 1 ( ) não
DATA DE COLETA DO TERMO: 24/06/2014
RESPONSÁVEL: Breitsameter e Koch
Disciplina/Turma: Introdução à Terminologia - turma B.
CORPUS –FONTE (BR, artigos): 10 artigos da revista Anais Brasileiros de Dermatologia
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0365-0596&lng=en&nrm=iso>
publicados entre os anos 2006 e 2011.
FREQUÊNCIA DO TERMO NO
OBS.FREQ: Ocorre bem distribuído nos quatro artigos
CORPUS-FONTE: 11
em que há ocorrência, sendo que o melhor texto fonte
possui 4 ocorrências.
MELHOR FONTE TERMO (BR, artigos):
SILVA, Angélica Pimenta da; SANCHEZ, Ana Paula Galli; PEREIRA, José Marcos. A
importância do exame tricológico no diagnóstico da alopecia areata. An. Bras.
Dermatol., Rio de Janeiro , v. 86, n. 5, out. 2011. Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S036505962011000500034&lng=pt&nrm=iso>, acesso 24 jun. 2014.
http://dx.doi.org/10.1590/S0365-05962011000500034.
OBS.: este é o texto com maior número de ocorrências no termo e o mais recente.
Figura/Imagem:

Fonte da Figura: <http://www.sandro.com.br/wpcontent/uploads/2014/01/ft_estrutura_foliculo.jpg>.

OBS.: Esquema ampliado que exibe a estrutura do folículo piloso.
INFORMAÇÕES GRAMATICAIS TERMO BR: sintagma nominal, substantivo masculino
singular.
VARIANTES/SINÔNIMOS:
1) unidade folicular
Observações sobre VARIANTES/SINÔNIMOS:
O termo "unidade folicular" tem duas ocorrências no corpus, ambas no plural, "unidades
foliculares". Há ocorrência de "folículo piloso" e "unidade folicular" em um único artigo,
os demais apresentam apenas uma das variantes.
DEFINIÇÃO: estrutura dérmica que tem como função revestir e produzir o pelo.
NOTA DA DEFINIÇÃO: a estrutura dérmica é constituída por três invólucros epiteliais, e
tem a função de revestir o pelo e produzir o pelo. Chama-se "folículo pilossebáceo" o
conjunto de folículo piloso com glândula sebácea anexa. O folículo pode se apresentar
em uma unidade só ou em conjuntos de 2 a 5 folículos, chamados por vezes de famílias
foliculares.
Fonte: http://www.sandro.com.br/o-que-e-foliculo-piloso-quantos-foliculos-temoscomo-ele-e.html
Responsável: Breitsameter e Koch data: 24/06/2014
Observações: Esta definição está bastante simplificada e aproveitando diferentes
partes/trechos da fonte citada acima.
DEFINIÇÃO CIENTÍFICA: s. m. parte do pêlo cuja função é revesti-lo. Chega à superfície
cutânea por intermédio de um orifício afunilado. Apresenta-se em forma de pequenas
estruturas com formato de saco e é coberto por bainha radicular interna e externa. Também é revestida por uma bainha fibrosa derivada da derme. No folículo piloso encontrase a base do pêlo e a esse estão anexados uma glândula sebácea, um músculo eretor e,
dependendo da localização, uma glândula apócrina. As partes que compõem o folículo
piloso são: infundíbulo, acrotríquio, istmo, segmento inferior, bulbo piloso e papila
pilosa.
Fonte: Dicionário de BARROS
Responsável: Breitsameter e Koch. Data: 24/06/2014
Consta em BARROS? ( X ) Sim página_225_ ( ) Não
Observações: No Dicionário de Barros, consta que não existem outras designações para
folículo piloso. No entanto, encontrou-se em outras fontes a variante "unidade folicular".
EXEMPLOS DE USO DO TERMO
Exemplo 1:
Pontos amarelos: quando o folículo piloso perde total ou parcialmente a haste, ficando o
seu infundíbulo vazio, este pode acumular secreção sebácea, que, ao ser oxidada, tornase amarelada.
Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S036505962011000500034&lng=pt&nrm=iso

Exemplo 2:
Exame histopatológico do couro cabeludo: hiperqueratose lamelar no óstio folicular,
discreta infiltração mononuclear perivascular superficial e cicatriz linear, vertical,
correspondendo a trajeto de folículo piloso previamente destruído (Figuras 4 e 5).
Fonte:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S036505962010000400017&lng=pt&nrm=iso
Exemplo 3:
O termo alopecia cicatricial engloba um grupo de desordens cutâneas diversas
caracterizadas por destruição permanente do folículo piloso e fibrose residual.
Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S036505962011000200024&lng=pt&nrm=iso
EXEMPLO - VARIANTE 1 – unidade folicular
OBS.:
Termo
mais
O folículo piloso ou unidade folicular é uma estrutura
comumente utilizado em
complexa composta por 1 fio de pêlo ou cabelo, com seu
sites voltados ao público
respectivo bulbo, glândula sebácea e sudorípara,
leito.
músculo piro-eretor e outros órgãos não menos
importantes.
Fonte: http://www.sandro.com.br/o-que-e-foliculopiloso-quantos-foliculos-temos-como-ele-e.html
OBS. SOBRE VARIANTES:
Em um único artigo do corpus, as variantes "folículo piloso" e "unidade folicular" são
utilizados. Nos outros artigos, mantém-se constante ou somente a ocorrência de
"unidade folicular", ou somente a de "folículo piloso".

COMENTÁRIOS ESPECIALISTAS SOBRE VARIANTES:
REVISORES/DATA DE REVISÃO
Nome:__________________________ código: __________ em _______/________/________
Nome:__________________________ código: __________ em _______/________/________
Nome:__________________________ código: __________ em _______/________/________
OBS.: REVISORES:
#Conferir se há mais variantes populares, principalmente em sites relacionados a
dermatologia, confiáveis e para leigos.#
COMENTÁRIOS ESPECIALISTA(S) SOBRE DEFINIÇÃO SIMPLIFICADA:

