RINITE VASOMOTORA
Nova modalidade de tratamento
Rinite vasomotora é uma doença cujos sintomas são muito parecidos com os
da rinite alérgica ou de uma infecção respiratória. A rinite alérgica apresenta um ou
mais testes alérgicos positivos. A infecção respiratória (virose ou bacteriana)
geralmente a secreção é esbranquiçada ou amarelo-esverdeado acompanhada de
sintomas gerais (dores pelo corpo, mal estar geral, ...) e a crise dura enquanto a
infecção continua ativa. As causas e o tratamento são bastante diferentes entre estas
doenças.
Os sintomas da rinite vasomotora ocorrem em qualquer época, geralmente nos
períodos frios do ano e pode intensificar-se quando há rápidas mudanças de
temperatura (quente para frio). Os sintomas mais comuns são: a) Presença de
secreção mucoide (aquosa), irritação e congestão nasal; b) Dor de cabeça frontal; c)
Espirros frequentes.

CAUSAS
As causas da rinite vasomotora são desconhecidas. O que se sabe é que
existe uma grande influência da temperatura fria. Quando o portado entra num local
refrigerado a crise aparece e quando volta para a temperatura ambiental geralmente a
crise começa a ir embora. A maior incidência é durante os períodos frios do ano. Em
minha opinião, a causa vem do desequilíbrio do sistema comandado pelo cérebro
reptiliano (sistema nervoso periférico).

TRATAMENTO DA CRISE
Os antialérgicos e os anti-histamínicos geralmente não produzem o efeito
desejado. O melhor medicamento é o corticosteroide, porem é um remédio que não
pode ser usado sempre, pois as consequências negativas afetam o sistema endócrino,
sistema imune, descalcificação dos ossos, ... são efeitos colaterais importantes.

TRATAMENTO DA CAUSA
Segundo a medicina moderna a rinite vasomotora não tem cura. Mesmo que
tome algumas providencias para suavizar as crises.
A correção do desequilíbrio do sistema nervoso periférico (cérebro reptiliano)
pode transformar a rinite do portador em uma pessoa normal, ou seja, os sintomas
desaparecem. A cura acontece em torno de 85% dos casos tratado com as técnicas
do BodyTalk Systems.
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IMPORTANTE
As informações disponíveis no site www.bodytalklondrina.com.br possui caráter informativo e educativo.

Dr. Luiz Carlos Bertoni

AV. BANDEIRANTES, 515 – FONE (43) 3324-3303 – LONDRINA (PR)
(Anexo a Clínica de Alergia Respiratória)

