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RESUMO 

I -FUNDAMENTOS 

A Alopecia frontal fibrosante (AFF) é uma alopecia cicatricial primária adquirida que se relaciona a 

fatores hormonais, genéticos e ambientais. É um desafio na prática clínica do dermatologista,  

muitas vezes com diagnóstico tardio. A AFF tem um padrão clínico distinto, caracterizada por  

recessão da linha de implantação capilar, frontal e temporal, associada à rarefação de pelos em 

sobrancelhas, além de outros sintomas como prurido, pápulas faciais, perda de cílios, de pelos 

corporais e tricodínia.  

II -RELATO DE CASO 

Paciente feminina, 55 anos, relatou quadro de queda de cabelo com ênfase na região frontal 

progressivo, há 3 anos, agravada por estresse. Referiu uso frequente de tranças e tonalizantes 

capilares. 

Ao exame físico apresentou rarefação capilar em região fronto-temporal bilateral e supercílios, 

com recessão da linha de implantação pré auricular e presença de atrofia e ausência de pelos. 

Diante do quadro clínico, foi proposto o diagnóstico de alopecia frontal fibrosante. 

III - DISCUSSÃO 

O diagnóstico precoce e o tratamento imediato são essenciais devido à possível progressão para 

alopecia cicatricial. Ainda não há consenso de tratamento padrão, embora muitas terapias 

diferentes tenham sido relatadas. Nesse trabalho, será apresentado relato de caso de AFF em 

seguimento dermatológico ambulatorial. 

 

I- INTRODUÇÃO  

 Alopecia frontal fibrosante (AFF) foi descrita pela primeira vez por Kossard em 1994. (1) É uma 

alopecia cicatricial primária adquirida, cujo diagnóstico tem sido cada vez mais frequente. 

Clinicamente é caracterizada por recessão fronto-temporal da linha de implantação capilar e 

frequentemente acompanhada por perda de sobrancelha, eventualmente comprometendo 

também pelos faciais, pubianos e corporais. A AFF foi inicialmente considerada de origem 

hormonal, pois foi descrita pela primeira vez em mulheres na pré ou pós-menopausa com história 

de histerectomia e/ou menopausa precoce (1). As características clínicas e histológicas evocam o 



líquen plano pilar (LPP) e atualmente se acredita que seja uma variante clínica dessa condição (1). 

A histologia revela infiltrado linfocítico localizado ao redor do istmo e infundíbulo folicular 

associado à diminuição do número de folículos, que são substituídos por trato fibroso. A 

fisiopatologia permanece desconhecida, mas se sabe que a condição desenvolve-se lentamente 

com possível estabilização espontânea ao longo dos anos (1). A terapêutica ainda é discutida,  

porém, estudos observacionais mostram melhores resultados com uso tópico de corticosteróides, 

inibidores da calcineurina e minoxidil em fases iniciais da doença e drogas sistêmicos como 

isotretinoína, inibidores da enzima 5 alpha redutase e anti-maláricos na fase inflamatória e 

progressiva mais grave da AFF.  

II- RELATO DO CASO 

Mulher, 55 anos, negra, procurou atendimento médico com queixa de queda de cabelo 

principalmente na região frontal, há 3 anos, agravado por estresse. Fez uso de fórmula contendo 

queratina+cistina+associações prescrito por clínico geral durante 3 anos sem melhora, tendo 

suspenso há 6 meses. Refere uso frequente de tranças e tonalizante capilar. Negou sintomas 

locais ou alterações em outras áreas pilosas. 

Antecedentes pessoais: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). Medicamentos em uso: Losartana 

50 mg (1-0-0); Omeprazol 20 mg (1-0-0); Fluoxetina 20 mg (1-0-0); Dipirona (quando febre ou dor)  

Exame físico dermatológico: rarefação capilar em região fronto-temporal bilateral e supercílios 

(pigmentação exógena no local) com recessão da linha de implantação frontal e pré auricular 

(costeletas) com presença de atrofia. 

Hipótese diagnóstica clínica: Alopecia frontal fibrosante. 

Conduta: Minoxidil 5% em loção capilar hidro-alcoólica para aplicação tópica na região afetada 

2x/dia. 

III- DISCUSSÃO:  

A AFF é patologia de relato recente, descrita primeiramente há aproximadamente 20 anos (2),   

com incidência progressiva. Sua etiologia não é totalmente conhecida, mas fatores genéticos, 

hormonais e ambientais têm sido fortemente relacionados. Os principais diagnósticos diferenciais 

são líquen plano pilar, alopecia androgenética e areata, devido às características clínicas 

semelhantes, sendo seu diagnóstico ainda um desafio. Alguns relatos de doenças auto-imunes 

concomitantes à AFF também têm sido descritos, como por exemplo tireoidopatias(3).  

Embora não haja um consenso sobre o tratamento, muitas terapêuticas têm sido descritas como 
efetivas. Tratamentos tópicos com corticóides, inibidores da calcineurina e mixoxidil, e medica-
mentos sistêmicos, como inibidores da enzima 5 alpha redutase, doxiciclina, retinóides orais, clo-
roquina, corticóides e drogas imunossupressoras têm se mostrado com bons resultados e em ca-
sos avançados e estáveis, o transplante capilar também tem sido descrito.(4) 

 
O caso relatado acima vem de encontro aos dados de literatura, sendo sua maior incidência no 

sexo feminino, na pós menopausa e associado ao uso de produtos químicos e hábito de 

penteados (com tração capilar). O tratamento proposto foi minoxidil 5% em loção capilar 2x/dia 

com o objetivo de estabilizar a evolução da doença. O motivo da apresentação deste caso é 

informar os clínicos gerais sobre esta dermatose capilar relativamente nova, e alertar os 



dermatologistas para diagnóstico e tratamento precoces da AFF para melhor prognóstico da 

alopecia. 

V- FIGURAS E TABELAS: 

 

Figura 1: Alopecia frontal   

 

Figura 2: Rarefação de pelos em região temporal direita com atrofia da pele e reduzido número de 

folículos pilosos. 

 

 

Figura 3: Alopecia bilateral das sobrancelhas (pigmentação exógena local) 
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