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Foto 1 – 1 semana após a infecção de garganta 

 
 A menina KKRS de 13 anos de idade, começou apresentar dores de 
garganta, temperatura 38oC e indisposição geral há 6 dias. O médico 
assistente fez o diagnóstico de amigdalite purulenta. Ele receitou o 
amoxacilina (antibiótico) e 12 horas após começou apresentar manchas 
avermelhadas e edema generalizado pelo corpo acompanhado de febre (38oC). 
Substituiu o medicamento por Cefalexina (outro antibiótico) e as manchas 
pioraram e a febre persistia, a seguir fez uso de Eritromicina (outro antibiótico) 
e o quadro clínico dela continuava a piorar. Durante este período fez uso de 
ibuprofeno, mesmo assim, a febre persistia. 
 Como sou alergista de formação recebi à paciente 1 semana depois (foto 
1). A foto 1 mostra a amígdala com pus e alguns pontos muito avermelhados 
mostrando o início de necrose. 



_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

(anexo a Clínica de Alergia Respiratória) 

  
 A família da menina estava desesperada, pois o quadro clínico tinha 
agravado porem a infecção não cedia. Como quadro clínico era grave, 
conversei com a família explicando que os antibióticos não estavam resolvendo 
a amigdalite. Existia a possibilidade que os antibióticos eram responsáveis pela 
alergia cutânea. Os pais concordaram que eu fizesse uma sessão de BT.  
 A seção do BT foi feita no dia 23/11/2010 (10:30 hs). Revi a menina no 
dia 24/11 quase no mesmo horário. A mãe relata que a febre cedeu após 6 
horas e ela dormiu bem durante a noite. A foto 2 mostra a amígdalas sem a 
infecção e a menina estava assintomática 
 
 

 
Foto 2 – 12 hs após a seção de BT 

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

Londrina (PR), 29/11/2010 
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. 
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