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Sudorese excessiva das mãos e pés
Hiper-hidrose

SMR, 30 anos – Desde adolescência refere que as mãos e os pés estão
sempre úmidos e gelados mesmo sem qualquer atividade física. O que foi
agravando com o tempo e apesar de ter tomados alguns medicamentos para
resolver a sudorese sem solução.

Antes

A foto acima foi feita antes do tratamento com BT (quatro sessões),
mostrando as mãos brilhantes pela presença do suor e uma gota na mão
esquerda. A foto abaixo feita após o tratamento e as mãos e os pés ficaram
secos.
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Depois

HIPER-HIDROSE – PONTOS DE VISTA

Quando participamos de uma atividade física e dependendo da intensidade do
esforço, nós suamos e é assim que o corpo aciona os mecanismos de controle interno
da temperatura corporal. A seguir a água do suor evapora ajudando aliviar o calor. O
controle da sudorese é involuntário e é controlado pelo sistema nervoso autônomo.
Algumas pessoas, mesmo sem fazer nenhuma atividade apresentam sudorese
excessiva ou hiper-hidrose e este tipo de sudorese não tem nada haver com o
controle da temperatura corpórea. A hiper-hidrose pode ocorrer em qualquer parte do
corpo como, ns mãos, nos pés, nas axilas, nas virilhas, ...
A hiper-hidrose interfere no convívio social e atrapalha o portador(a), em
namorar, ao cumprimentar outra pessoa ou outro tipo de cordialidade. Dependendo
da área afetada as roupas ficam manchadas de suor e não existe elegância que resiste
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a isto.
O tratamento foi feito com as técnicas do BodyTalk System sem uso de medicamentos.
IMPORTANTE
As informações disponíveis no site www.bodytalklondrina.com.br possui caráter informativo e educativo.
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