
Identificação do paciente

J.P.M, sexo masculino, 43 anos.

Principais queixas

Rarefação dos cabelos, notada há 8 anos e oleosidade do couro 
cabeludo há muitos anos

Avaliação:

Paciente se apresentou no ambulatório com queixa de oleosidade no 
couro cabeludo há muitos anos e rarefação dos cabelos há 8 anos.
Já tinha feito uso irregular de xampu anticaspa sem melhora.

Antecedentes Pessoais:
Paciente portador de HIV/SIDA há 8 anos. Em decorrência da 
patologia de base, tinha medo de associar outros tratamentos. 
Atualmente em uso de TARV com CD4+ alto e carga viral indetectável,  
optou por procurar atendimento especializado para tratamento da 
queda capilar.
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. 
Teste da tração leve negativo.

Diagnóstico

• Alopecia androgenética;

• Dermatite seborréica.
 

Conduta no tratamento: 

Protocolo TrichoConcept™

Resultados:

Após 90 dias de tratamento com os veículos da linha TrichoConceptTM 

observou-se uma melhora significativa da descamação e crescimento 
de novos fios.

Resultados subjetivos:

O 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:
Minoxidil base e Protocolo TrichoConcept™ no tratamento da alopecia androgenética 
masculina em paciente HIV/SIDA

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 
5% aplicado 1 vez ao dia.
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Dr. Gláucia Labinas
Dermatologista

Especialista em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia SBD.

Linha base
Após 90 dias 

com o protocolo 
TrichoConcept ™


