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QUELÓIDES – CALCANHAR DIREITO 
 
 
 

A cliente VA de 49 anos – formou o quelóide após cirurgia de ligamento 
do calcanhar na foto 1 (inicial – 09/01/2014) e a evolução do tratamento na 
foto 2 (12/03/2014) mostrando a resolução da cicatriz. O tratamento foi feito 
com técnicas do BT. Depois da ultima foto não vi mais a cliente.  
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12/MARÇO/2014 

 
 

QUELÓIDE 
 

O quelóide é uma cicatriz, geralmente inofensiva (benigna), indolor, que 
pode tornar-se um problema estético importante dependendo da 
localização. São lesões fibroelásticas, saliente, avermelhadas ou escuras que 
pode ocorrer na cicatrização de qualquer lesão da pele. Os queloides são 
difíceis de erradicar e, quando retirados cirurgicamente, tendem a recorrer.  
 

TRATAMENTO ATUAL 
 

O tratamento cirúrgico de quelóide mostrou que é um método ineficaz, 
ou seja, índice de recidiva é quase total.  

A infiltração de corticosteroides dentro do quelóide apesar de uma 
melhora relativa não ocorre uma regressão completa. 
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Associação da cirurgia com infiltração de corticosteroides reduz o índice 
de recidiva em torno de 50% dos casos. Os efeitos colaterais importantes são 
atrofia no local, despigmentação e telangiectasias (vasos de pequeno calibre formados na 

superfície da pele) da cicatriz tratada, após várias infiltrações de corticosteroides. 
 
As técnicas BT tem se mostrado muito promissora, pois a lesões 

queloidianas tratadas tendem a regredir sem deixar a marca da cicatriz. 
  

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

ou cirurgia.  
 

Londrina (PR), 31/07/2014 
 
 
 

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  


