
Identificação do paciente

F.P.M, sexo feminino, 23 anos.

Principais queixas

Queda e rarefação dos cabelos, há 3 anos. Ardência, coceira e 
vermelhidão do couro cabeludo.

Avaliação:

A paciente apresentava afinamento e rarefação difusa dos cabelos, 
predominantemente na região frontoparietal e pápulas eritematosas 
dispersas. A tricoscopia mostrou redução da densidade capilar, 
diferença no diâmetro das hastes (frontoparietal) e lesões eritemato-
papulosas. Tração leve negativa.
 
Foi tratada com Minoxidil 5% em loção capilar hidroalcoólica, loção de 
17 alfa-estradiol e suplementação de polivitamínicos, por 2 anos.  
A paciente relatou melhora da queda, mas sem percepção de melhora 
quanto à densidade capilar e ao desconforto no couro cabeludo  

Diagnóstico

• Alopecia androgenética;
• Dermatite de contato irritativa ou alérgica

A paciente tinha sinais clínicos e laboratoriais de hiperandrogenismo: 
acne resistente, seborreia, discreto aumento dos níveis androgênicos 
plasmáticos e teste oral de tolerância à glicose alterado. A  
ultrassonografia transvaginal mostrou-se normal. Foi encaminhada 
para avaliação endocrinológica e ginecológica. Negou uso contínuo 
de medicações.
 

Conduta no tratamento: 

Protocolo TrichoConcept™

Resultados:

Após 90 dias de tratamento com os veículos da linha TrichoConcept™ 
observou-se o crescimento de novos fios. Houve completa remissão 
do quadro de lesões eritemato-papulosas após a retirada da loção 
capilar hidroalcoólica.

Resultados subjetivos:

A paciente relatou crescimento de novos fios, aumento da densidade 
capilar, couro cabeludo com oleosidade equilibrada e haste mais 
brilhante. Referiu melhora total do desconforto no couro cabeludo. 
Essa percepção levou a uma maior adesão ao tratamento.

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

TrichoConcept™| Relato de Caso:
Minoxidil e Protocolo TrichoConcept™ no tratamento da alopecia androgenética feminina:
90 dias de acompanhamento.
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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
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Linha base
Após 90 dias 

com o protocolo 
TrichoConcept™


