
TrichoConcept™| Relato de Caso:
Redução de pelos telógenos e aumento de pelos anágenos em 90 dias de 
tratamento: Avaliação instrumental por TrichoScan®. Homem de 23 de anos.

Identificação do paciente

Dra. Aline Velasco Pucci

Especialista em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).
Médica Dermatologista

Resultados

Resultados subjetivos

Principais queixas

Avaliação

Diagnóstico

Conduta no tratamento
Protocolo TrichoConcept™

LF.L, sexo masculino, 23 anos. Após 90 dias, observou-se o aumento de fios na fase anágena.

O uso do minoxidil junto ao protocolo TrichoConcept™ mostrou-
se eficaz, mesmo quando este ativo foi utilizado em percentual e 
posologia inferiores aos habituais.

Paciente relatou crescimento de novos fios e aumento da 
densidade capilar. Negou desconforto durante o uso do 
TrichoFoam™. Referiu melhora da escamação, constatada ao 
exame dermatológico, e oleosidade equilibrada. Essa percepção 
levou a uma maior adesão ao tratamento.

Rarefação dos cabelos, com aumento das “entradas” há 1 ano. 
Couro cabeludo oleoso e escamação. 

Puro, aplicado diariamente, 
massageando o couro 
cabeludo e os fios por 
2 minutos e enxaguando.

Associado a Minoxidil Base 3% 
aplicado 1 vez ao dia.

Puro, aplicado do couro 
cabeludo e nos fios por 10 
minutos, 1 vez por semana e 
retirado na lavagem 
com TrichoWash™.

Puro, aplicado diariamente, 
massageando o couro 
cabeludo e enxaguando 
após 2 minutos.

O paciente apresentava redução da densidade capilar em região 
frontoparietal e vértice, com discreta recessão bitemporal. A 
tricoscopia nas regiões afetadas demonstrou nítido afinamento 
das hastes, com fios miniaturizados em região frontoparietal. 
Eritema e escamação difusos. 
Tração leve negativa. 

Referiu o uso de minoxidil 5% loção capilar hidroalcoólica por 3 
meses, com sinais de melhora, porém desconforto (prurido) ao 
aplicar a loção. Estava sem acompanhamento dermatológico e 
havia suspendido o uso do minoxidil há 4 meses. 

•  Alopecia androgenética.
•  Dermatite seborreica.

Paciente sem comorbidades. Negou uso contínuo de 
medicações.

Controle 90 dias

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


