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1 APRESENTAÇÃO DO CASO 

Paciente G.C.J.S.V.L, 52 anos, sexo feminino, residente em Goiânia, foi 

diagnosticada com COVID -19 dia 24 de marco de 2021, ficou 22 (vinte dois) 

dias em UTI com alta em 14 de abril de 2021. A paciente já estava observando 

uma rarefação em seus cabelos ao longo dos anos, com alargamento da linha 

central e diminuição do volume capilar, mas ainda não havia procurado ajuda 

para a queixa, contudo no início de junho iniciou uma queda muito intensa e 

abrupta dos fios, o que a levou a procurar o consultório! Frente ao quadro e 

após avaliação fechou-se o diagnóstico de alopecia androgenética somada ao 

quadro de eflúvio telógeno agudo. Observação: Histórico familiar importante de 

Alopecia Androgenética – AAG (pai, avô paterno, irmãos e algumas tias 

paternas). Abaixo, tem-se as fotos da paciente antes e durante o tratamento: 

 

Foto 1- Antes do Tratamento – 
Primeira consulta.  

 
 

Foto 2- Início do tratamento – 
Segunda consulta. 

 

Foto 3- Durante o Tratamento – Terceira consulta. 

 
Fotografias: Autora 
 



App: 

        HAS-vencenger 

        Xarelto 30 mg (Três meses após alta hospitalar). 

        Hipotireoidismo Puran 25 mcg  

        Saxenda (sobre orientação da endocrinologista) 

 

A paciente fez acompanhamento multidisciplinar com cardiologista, 

endocrinologista, angiologista e pneumologista. Foi identificado por anamnese 

que a paciente possui alergia a penicilina. Além disso, também foram 

solicitados exames complementares, com o objetivo de identificar e conhecer a 

saúde da paciente de forma mais completa.  

 
1.1 Resultados de exames: 17 de maio de 2021.  

 

TSH 5,51 / FSH 59,41 

VIT D 20,1 / GJ91 

ANTI TPO 41 / ANTI TIREOGLOBULINA 1,3 

TIROXINA LIVRE 2,3 

HBA1C 4,6/ HMG / HG11,6 

HT35 / VCM90,4 / HCM 30 

LEUCO 4960 / SEG 2110 

BAST 0 / PQT287000 

T4L0,95 / C / T3 0,96 

Em uso de Addera D 20000 UI/dia uso diário.  

  

 

 

 

 

 

 



2 TRATAMENTO PROPOSTO 

2.1 Descrição do tratamento 

25 de junho de 2021: Betatrinta 1 amp IM, fórmula tópica contendo minoxidil 

2%, capilia longa 1%, propinado de clobetasol 0,025% e finasterida 0,25%, 

procycle hair tônico QSP 80 ml a noite, Pielus loção antiqueda pela manhã, 

Neosil 2 caps/dia durante o 1º mês e após 1cp/dia por 4 meses, orientação 

geral a paciente sobre o tratamento, esclarecimento do quadro, solicitação de 

exames VDRL, FAN HEP2, Ferritina, 25 hidroxi vitamina D,. Em 09 julho de 

2021 a paciente passou por reavaliação e já foi observada melhora do quadro 

clínico. Conforme os resultados dos exames foi mantida a vitamina D 20000 

UI/dia (a paciente disse nesse dia que já estava usando nessa dose há alguns 

meses). 

21 de julho de 2021: Avaliação da paciente, com melhora importante do 

quadro, porém constatou-se que os fios ainda estavam se desprendendo com 

facilidade, o tratamento foi mantido e indicada nova dose de Betatrinta 1 amp 

IM no dia 25 de julho.  

05 de agosto de 2021: Consulta de acompanhamento, mantida as medicações 

tópicas e de uso oral. 

13 de agosto de 2021:  Devido a melhora importante do quadro, foi modificado 

o tônico capilar noturno/retirou-se o Clobetasol da fórmula e aumentou-se a 

dose do Minoxidil para 5% e foi mantido pela manhã o Clob X spray 3x por 

semana, em dias alternados, iniciado MMP com fatores de crescimento e 

LEDTerapia.   

27 de agosto de 2021: Foram mantidas as medicações tópicas e orais (foi 

conversado com a paciente que será o último mês de uso do Clob X spray 3x 

por semana) e solicitação de novos exames.  

 

 

 



Foto 4: Tratamento em curso - última consulta.

 
Fotografia: Autora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 DISCUSSÃO 

Realizou-se um levantamento na literatura sobre a relação do eflúvio 

telógeno e sua relação pós COVID-19, de forma a conhecer melhor o 

problema. 

A Alopecia é um problema frequentemente relatado nos consultórios de 

tricologistas e dermatologistas, tendo em vista que é uma doença que afeta 

gravemente a qualidade de vida dos pacientes e está frequentemente 

associada à perda de confiança e baixa autoestima1 [tradução nossa].  

Segundo Asghar, et al.2 o eflúvio telógeno é uma das causas mais 

comuns de alopecia. É uma doença do couro cabeludo caracterizada por 

queda excessiva de cabelo. Cabe destacar que vários outros fatores também 

contribuem para essa doença, tais como: drogas, trauma, estresse emocional e 

fisiológico podem levar ao desenvolvimento do eflúvio telógeno.  

Asghar, et al 2(1) ao citar Grover e Khurana, explica que “o eflúvio 

telógeno é um distúrbio do couro cabeludo caracterizado por queda de cabelo 

difusa e não cicatricial” [tradução nossa]. Complementando com Harrison2 ao 

dizer que a maioria dos casos de eflúvio telógeno se apresenta sem sintomas 

aparentes e sua origem ainda não é muito conhecida. Corroborando assim com 

a afirmação de Asghar et al.2, que apresenta várias causas que contribuem 

para o aparecimento e desenvolvimento da doença, muitas vezes, sendo 

originária de causas emocionais.  

O tratamento é realizado com corticosteróides tópicos e sistêmicos. Os 

corticosteróides tópicos são empregados por dermatologistas. Para avaliar se a 

terapia está sendo eficaz observa-se a diminuição da tricodínia após a 

aplicação de corticosteróides tópicos. Os corticosteróides sistêmicos são 

utilizados no eflúvio telógeno crônico, especialmente se o eflúvio telógeno for a 

manifestação de um distúrbio sistêmico subjacente com o LES.2  
A condição é de natureza difusiva, de início abrupto e de progressão 
rápida; entretanto, é autolimitado e é caracterizado pelo término 
prematuro da fase anágena do ciclo folicular do cabelo e 
predominância da fase telógena. É difícil identificar os fatores 
desencadeantes em quase um terço dos casos.1  
 

Fazendo-se um paralelo entre o eflúvio telógeno e a Covid, Olds et al3(1), 

explica que “o eflúvio telógeno (TE) é caracterizado pela queda difusa do 

cabelo 2-3 meses após um estressor, e a infecção por COVID-19 é 



potencialmente um desses estressores” [tradução nossa]. Estudos recentes4 já 

associam a síndrome respiratória grave coronavírus (SARS-CoV-2) a 

manifestações dermatológicas e Wambier5 acredita que também afete mais 

pacientes com alopecia androgenética. 

Hughes e Saleh6, traz uma explicação mais detalhada sobre a doença:  
O eflúvio telógeno é um processo reativo, desencadeado por estresse 
metabólico, alterações hormonais ou medicamentos. Os eventos 
desencadeantes comuns são doença febril aguda; infecção grave; 
grande cirurgia; trauma grave; alterações hormonais pós-parto, 
particularmente uma diminuição do estrogênio; hipotireoidismo; 
descontinuar a medicação contendo estrogênio; dietas radicais; baixo 
consumo de proteínas; ingestão de metais pesados; e deficiência de 
ferro. Muitos medicamentos têm sido associados ao eflúvio telógeno, 
mas os mais comuns são betabloqueadores, retinóides (incluindo o 
excesso de vitamina A), anticoagulantes, propiltiouracil, 
carbamazepina e imunizações [tradução nossa].  

Moreno-Arrones et al6(181) estudaram sobre o eflúvio telógeno induzido 

por SARS-CoV-2 e chegaram a um importante resultado:  
O número médio de dias desde o diagnóstico de SARS-CoV-2 e 
queda significativa de cabelo foi de 57,1 dias [...] o eflúvio telógeno 
agudo (ATE) estava ativo quatro semanas após o diagnóstico. 
História de febre foi associada (P 0,04) com um aumento da queda de 
cabelo (pontuação Sinclair de 5 ou 6). O uso de heparinoides não foi 
associado à gravidade.  
 

Hughes e Saleh6 explica que:  
Se o paciente se apresentar durante a queda aguda, um teste de 
tração suave produz pelo menos quatro fios de cabelo removidos com 
cada tração. No entanto, se o paciente se apresentar após a 
eliminação aguda, o teste de tração pode ser normal. Um exame 
cuidadoso do couro cabeludo mostrará um aumento da porcentagem 
de cabelos curtos anágenos crescendo perto do couro cabeludo. 
  

Ainda segundo os autores uma análise cuidadosa e exame físico já são 

suficientes para o diagnóstico do eflúvio telógeno.  

Após o tratamento adequado o cabelo irá eventualmente parar de cair e 

voltar a crescer, mas pode levar até 18 meses para que a espessura do cabelo 

volte ao normal, conforme explica Malkud7.  
O corpo responde à infecção por SARS-CoV-2 criando um estado 
pró-inflamatório, que leva a danos nos tecidos e outras sequelas. As 
citocinas pró-inflamatórias são liberadas e os mecanismos de 
anticoagulação são prejudicados, podendo provocar ET por meio da 
resposta inflamatória sistêmica e / ou microtrombos nos folículos 
pilosos6(1). 
 

Tufan, Güler e Matucci-Cerinic8(620), explica que “em estudos anteriores, 

foi relatado que aqueles com infecções mais graves por COVID-19 tinham 



níveis mais altos de citocinas pró-inflamatórias, o que pode estar relacionado a 

um risco maior de TE devido ao estado pró-inflamatório”. 

Além disso, a cascata de coagulação torna-se ativada em resposta à 

infecção por COVID-19, e há diminuição da concentração de proteínas 

anticoagulantes devido à diminuição da produção e aumento do consumo. 

Esses fatores podem levar à formação de microtrombos, que podem obstruir o 

suprimento sanguíneo do folículo piloso. Microtrombos e inflamação sistêmica 

representam dois mecanismos possíveis para explicar como a infecção por 

COVID-19 poderia provocar TE.9(1) [tradução nossa].  

Encerra-se a discussão deste caso clínico conforme Olds et al.3(3), que 

corresponde exatamente ao apresentado neste trabalho: “à medida que a 

pandemia continua, mais estudos serão necessários para entender a 

prevalência de longo prazo e o prognóstico do TE associado à infecção por 

COVID-19”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 CONSIDERAÇÕES 

Frente ao quadro capilar apresentado os autores chamam a atenção 

para que mais estudos na área sejam realizados. Haja visto que apesar do 

quadro eflúvio telógeno ser uma entidade conhecida, os mecanismos como a 

COVID-19 o provoca ainda não estão bem determinados, bem como suas 

modalidades terapêuticas.  

Diante do contexto da COVID-19 que é uma nova doença que surgiu há 

pouco tempo, podendo ser considerada uma nova doença no rol da medicina, 

ainda serão necessários mais estudos e investigação clínica dos casos, para 

que seja possível conhecer melhor a relação entre a COVID-19, o eflúvio 

telógeno e outras doenças e/ou sequelas inter-relacionadas.  
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