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 O cliente RBG, homem, 27 anos – A queda de cabelo começou há 5 anos e 
aumentou gradativamente ao longo do tempo. A falha surgiu em forma de coroa e 
estava aumentando seu diâmetro. O tratamento envolveu melhora da respiração, 
absorção de nutrientes (duodeno), metabolização (fígado) e da eliminação de toxinas 
pelos rins. Entre a primeira foto e a segunda decorreram 20 dias, mostrando a 
melhora significativa quantidade dos cabelos. 
 

 O tratamento foi feito com técnicas de Body Talk (BT) Systems, sem uso de 
medicamentos. Londrina (PR), 4/08/2010 
 

Alopecia (calvície) - Know-how 

 

Classificação de Norwood 
 
 Um sistema de classificação da perda de cabelo é útil para ajudar a comparação 
o padrão de um paciente com outro. A classificação de Norwood é comumente usada 
para a calvície - padrão masculino. Existem dois modelos básicos, o mais comum a 
perda de cabelo em duas áreas distintas – frente e coroa. A menos comum progride a 
perda da frente para trás, embora as perdas de cabelo não-genéticas por outras 
causas seguem padrão diferente. 
 

 Calvície significa perda de cabelos, total ou parcial, temporária ou definitiva em 
qualquer parte do couro cabeludo. Logicamente ficar careca gera muita insatisfação, 
tanto psicológicas como sociais. Qualquer processo que acomete a saúde pode levar a 
calvície como, desnutrição, febre, anemia, doenças da tireóide, pós cirurgia, estresse, 
quimioterapia, remédios, emagrecimento,... Em muitos casos o tratamento da causa 
pode reverter à alopecia.  

IMPORTANTE 
 

AS DÚVIDAS E PERGUNTAS DEVERÃO SER LEVADAS AO SEU ESPECIALISTA EM BODYTALK PARA ESCLARECIMENTO. 
 

As informações disponíveis no site www.bodytalklondrina.com. br possui caráter informativo e educativo. 
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