
Identificação do paciente

M.R.S.L, sexo feminino, 69 anos.

Principais queixas

Desconforto no couro cabeludo  (picadas e coceira) e queda de cabelo  
há 7 meses.

Avaliação:

A paciente se apresentou no ambulatório com desconforto no couro 
cabeludo, referido como picadas e coceira. Apresentava alopecia 
com tendência à perda dos limites circunscritos e fios normais em 
meio às áreas de rarefação. Não apresentava áreas de atrofia, lesões 
cutâneas ou queixas sistêmicas associadas. 

Apresentava alopecia irregular (parietal), escamação e eritema 
difusos. As escamas eram facilmente removíveis com uma gaze 
úmida, que acabava por reter também alguns fragmentos de fios, 
sugerindo hastes tonsuradas. 

Previamente havia sido tratada com:

• Clobetasol 0,05% em loção hidroalcoólica – 1 vez ao dia, por 3 meses;
• Cetoconazol 2% em shampoo – 3 vezes por semana;
• Referiu uso prévio de betametasona 0,05% em loção hidroalcoólica.

A paciente não tinha exames prévios (exame micológico direto, 
cultura e anatomopatológico). Diante desse achado, foi orientada 
a suspensão do uso da loção e shampoo para coleta de exame 
micológico direto e cultura.

Diagnóstico

Tinea capitis tricofítica (Trichophyton tonsurans) de evolução crônica. 
Não foi identificado na paciente nenhum comprometimento 
imunológico responsável pela cronicidade da infecção fúngica. 
Também não foi identificada nenhuma fonte de infecção que 
permitisse a continuidade do quadro clínico, já que a paciente não 
referiu casos semelhantes na família. 

Conduta no tratamento: 

Como o exame micológico deu positivo para Trichophyton tonsurans 
e o tratamento que a paciente vinha utilizando não obteve resultado, 
inclusive agravou o caso, desencadeando inflamação crônica e 
resultando em mais perda de cabelos, com piora progressiva, optou-
se pela alteração do tratamento para Terbinafina 250 mg/dia, por 6 
semanas seguido do Protocolo TrichoConcept™ por 90 dias  
(com o objetivo de acelerar o crescimento capilar).

Após 6 semanas de uso de Terbinafina o exame micológico direto 
e cultura  foram repetidos e os resultados foram negativos. 
Então, iniciou-se o protocolo TrichoConcept™ conforme descrição
ao lado:

Protocolo TrichoConcept™

Resultados:

Após 90 dias de tratamento com os veículos da linha TrichoConcept™ 
observou-se uma melhora significativa do quadro de inflamação 
e crescimento de novos fios.
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Resultados subjetivos:

A paciente relatou crescimento de novos fios, aumento da densidade 
capilar, couro cabeludo com oleosidade equilibrada e haste mais 
brilhante. Essa percepção levou a uma maior adesão ao tratamento.

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

TrichoConcept™| Relato de Caso:
Tratamento complementar em caso de tinea capitis crônica

Puro, aplicado no 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 os fios por 2 
minutos e enxaguando; 

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

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

Linha base Após 90 dias com o 
protocolo TrichoConcept™
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