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(anexo a Clínica de Alergia Respiratória) 

Cálculos Renais 
 

Na minha vida sempre tive uma grande interrogação em minha cabeça: como um 
vírus pode infectar o corpo humano e causar doença? O vírus é uma molécula de 
DNA ou RNA e o corpo humano é um sistema complexo. O corpo humano tem recursos 
para enfrentar praticamente todas as ameaças externas e internas por isso que 
sobrevivemos ao longo dos milênios sem o uso dos recursos modernos. Para mim a 
pergunta foi respondida recentemente, pois isso só ocorre quando o corpo está em 
desequilíbrio. Por analogia, o desequilíbrio do corpo leva a qualquer tipo de doença, em 
compensação quando o corpo mantém em equilibro ele permanece saudável.  
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RP – 62 anos – me procurou final de julho de 2010 dizendo que estava preocupado 

tinha cálculos renais. Ele tinha feito o primeiro exame ecográfico no dia 21/5/2010 e o 
laudo médico mostrou um cálculo renal no rim esquerdo de 0,4 cm. Procurou outro 
médico novamente o exame foi solicitado e foi feito no dia 12/7/2010. O exame ecográfico 
mostrou que se formou mais um cálculo no rim direito (0,4 cm) e o do lado esquerdo 
aumentou de tamanho (0,7 cm). 
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Foi feito o tratamento com BT e no final de setembro de 2010. Dois 

meses após foi solicitado novo exame ecográfico (setembro 2010). O exame 
ecográfico mostrou micro-cálculos que não excediam 0,03 cm de tamanho.  
 

 
O tratamento foi feito com Body Talk (BT), sem uso de medicamentos ou cirurgia. 

Londrina (PR), 19/12/2011 
 

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. 

 

Dr. Luiz Carlos Bertoni  


