
Identificação do paciente

R.S.F., sexo masculino, 28 anos.

Principais queixas

Queda e rarefação dos cabelos notada há 5 anos associada a fios 
secos, opacos e que não crescem. Desconforto no couro cabeludo 
(ardência, coceira, vermelhidão).

Avaliação:

Paciente se apresentou no ambulatório com queixa de queda e 
rarefação difusa dos cabelos há 5 anos associada a fios secos, sem 
brilho e quebradiços. Não gostava do aspecto dos seus fios e por 
isso usava os cabelos muito curtos. Referia também episódios 
intermitentes de ardor, coceira e vermelhidão no couro cabeludo.

Previamente havia sido tratado com:

• Minoxidil 5% em loção hidroalcoólica, em uso há 5 anos;
• Finasterida 1mg/dia, em uso irregular;
• Polivitamínicos.

Ao exame dermatológico, apresentava afinamento e rarefação 
difusa dos cabelos, predominantemente em região fronto-temporal 
e vértice. Na tricoscopia, redução da densidade capilar e diferença 
no diâmetro das hastes, além de descamação fina interfolicular e 
couro cabeludo difusamente eritematoso. Hastes capilares opacas, 
quebradiças, ásperas ao toque. Teste da tração leve negativo.

Diagnóstico

• Alopecia androgenética;

• Ressecamento da haste;

• Dermatite seborréica.

Protocolo TrichoConcept™

Resultados:

Após 90 dias de tratamento com os veículos da linha TrichoConceptTM 

observou-se uma melhora significativa da rarefação e crescimento 
de novos fios, com resolução completa do desconforto no couro 
cabeludo. Observou também fios mais macios e com mais brilho.

Resultados subjetivos:

O paciente relatou crescimento de novos fios, aumento da densidade 
capilar, couro cabeludo sem desconforto e haste mais brilhantes. 
Essa percepção levou a uma maior adesão ao tratamento e paciente 
optou por deixar os cabelos mais compridos pois estava muito 
satisfeito com a qualidade do fio.

Conheça a linha completa de veículos TrichoConcept™: 
trichoconcept.com

TrichoConcept™| Relato de Caso:
Protocolo TrichoConceptTM no tratamento da alopecia androgenética masculina 
e de ressecamento de haste.
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Linha base
Após 90 dias 

com o protocolo 
TrichoConcept ™

Puro, aplicado no couro 
cabeludo e nos fios por 10 
minutos, 1 vez por semana 
e retirado na lavagem com 
TrichoWash™; 

Associado a D-Pantenol 0,5% 
e Niacinamida 0,5%, aplicado 
diariamente, massageando o 
couro cabeludo e os fios por 2 
minutos e enxaguando;

Associado a Ciclopirox Olamina 1,5%, 
aplicado diariamente, massageando
o couro cabeludo e enxaguando
após 2 minutos;
  

Associado a Minoxidil Base 
5%, aplicado 1 vez ao dia.
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