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AV. BANDEIRANTES, 515 – FONE (43) 3324-3303 – LONDRINA (PR) 

(anexo a Clínica de Alergia Respiratória) 

 
TRATAMENTO DE ESTRIAS GRAVÍDICAS 

 
A cliente JJA de 24 anos – há 8 anos após a cesárea do seu filho as 

estrias brancas formadas na face lateral dos dois glúteos como mostra foto 1 
(inicial – 08/01/2013) e foto 2 (28/05/2013) e da outra nadega a foto 3 (inicial 
– 08/01/2013) e a foto 4 (28/05/2013) mostrando a resolução de suas estrias. 
O tratamento foi feito com as técnicas do BT.·.  
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AV. BANDEIRANTES, 515 – FONE (43) 3324-3303 – LONDRINA (PR) 

(anexo a Clínica de Alergia Respiratória) 

ESTRIAS 
 

No imaginário de muitas pessoas as estrias são consideradas feias e 
desagradáveis e alteram sua beleza. 

As estrias são consequências da ruptura das fibras de elastina e de 
colágeno que são responsáveis pela elasticidade da pele. Das estrias não 
escapa ninguém, independente da idade: homens e mulheres. As partes mais 
afetadas são mamas, abdome, quadris, coxas, nádegas e assim por diante.  
 

As estrias surgem pelo estiramento causado pelo ganho de peso, 
gravidez, uso prolongado de corticosteroides ou quando a pessoa cresce 
demais e rápido. A incidência é maior nas mulheres. 
 

ESTRIAS VERMELHAS E BRANCAS 
 

As estrias em sua primeira fase são vermelhas ou roxas devido ao 
estiramento excessivo da pele, levando a ruptura das fibras que é igual a uma 
cicatriz inicial. As brancas são as estrias consolidadas, ou seja, mais antiga 
com a fibrose instalada.   

 
As técnicas BT tem se mostrado muito promissora, pois as estrias 

tratadas tendem a regredir sem deixar os sinais provocados pela cirurgia ou 
aplicação de corticoides locais. 

  
 

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

 
Londrina (PR), 31/05/2013 

 
 

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

 
 

Dr. Luiz Carlos Bertoni  
    
 

 

 


