
Identificação do paciente

P.G.M, sexo feminino, 34 anos.

Principais queixas

Rarefação dos cabelos há 12 anos, com queda excessiva nos últimos 3 
meses. A paciente lavava os cabelos apenas 1 vez por semana devido 
ao medo da queda.

Avaliação:

A paciente apresentava afinamento e rarefação difusa dos cabelos, 
predominantemente em região frontoparietal e vértice, com 
envolvimento também das têmporas, porém em menor intensidade. 
A tricoscopia demonstrou redução da densidade capilar, diferença 
no diâmetro das hastes (frontoparietal e vértice), cabelos isolados no 
acrotríquio e miniaturização (vértice). Tração leve positiva.
 
Referiu tratamento com Minoxidil 5% em loção capilar hidroalcoólica, 
associado à suplementação de polivitamínicos, há 7 anos, com pouca 
melhora.

Diagnóstico

• Eflúvio telógeno;
• Alopecia androgenética;

A paciente não tinha sinais clínicos ou laboratoriais de hiperandrogenismo, 
endocrinopatias ou outras doenças. Negou uso contínuo de medicações.

 
Conduta no tratamento: 

Protocolo TrichoConcept™

A paciente manteve a suplementação de polivitamínicos.

Resultados:

Após 45 dias, observou-se o aumento de fios na fase anágena.

Resultados subjetivos:

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:
Redução de pelos telógenos e aumento de pelos anágenos em 45 dias de tratamento: 
Avaliação instrumental por Trichoscan®. Mulher de 34 anos.

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 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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Dra. Aline Velasco Pucci
Médica dermatologista

Especialista em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia SBD.
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