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Caso 8 – Body
BodyT
odyTalk – ROSÁCEA

Foto 1 – 2 meses de evolução – início de junho 2010

Foto 2 – Desapareceu a rosácea em 20 dias e mantém a pele normal até a presente
data (1/11/2010)
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O senhor PRA – 31 anos – apresentou uma rosácea bem no inicio há 2
meses. O tratamento foi feito com BodyTalk, em aproximadamente 20 dias as
manchas da pele desapareceram e está há 4 meses com a pele da face normal.
O tratamento foi feito com Body Talk (BT), sem uso de medicamentos.
Londrina (PR), 1/11/2010

Rosácea - Know-how
É uma doença comum que afeta a pele da face de milhões de pessoas, elas não a
levam em consideração e não se preocupam em tratá-la. A rosácea é um problema para
os adultos entre 30-40 anos, em particular as mulheres, embora, em casos raros, pode
afetar adolescente e idoso. As mulheres apresentam mais casos de rosácea, porém os
casos mais graves afetam os homens. Até o momento nenhum medicamento ou creme
garantem a cura permanente da rosácea, ou seja, ela é incurável. Como a rosácea altera
significativamente a face, geralmente a pessoa tem a aparência pessoal devastada, além
de trazer um dano psicológico significativo.
Manifestações clínicas
A rosácea apresenta vermelhidão na face, no inicio esta vermelhidão vem e vai, o
que geralmente antecipa o aparecimento da doença. A rosácea afeta a zona central das
bochechas, com inchaço da face e das pálpebras, incluindo o nariz. O nariz pode sofrer
uma grande transformação, ficando grande e desfigurado (rinofina). No caso mais extenso
o queixo e testa podem ser afetados. O que chama a atenção, a rosácea tem um tom
avermelhado incomum á pele, alguns vasos sanguíneos ficam mais visíveis, os poros
dilatados e a ausência de cravos.

Características dermatológicas da rosácea
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Causas
A rosácea não tem uma causa definida que a provoque. Sugere-se um fundo
hereditário e alterações hormonais. Os dermatologistas indicam que algumas situações
agravam a doença ou provocam surtos de rosácea. Entre elas as doenças
gastrointestinais, fatores emocionais, estresse, exposição ao sol,... A maioria dos
trabalhos consultados tem uma certeza, rosácea não tem cura. Alguns tratamentos
procuram controlar a rosácea.
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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