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Dores na coluna 
 

Caso número 1 
A paciente LL (60 anos) me procurou porque tinha muitas dores de 

coluna há muitos anos. Uma vez curada das dores, no retorno feito 30 dias 
após a primeira consulta ela constatou que a joanete e os dedos dos pés 
estavam melhorando. A 1ª foto (26/11/2010) foi no retorno e 2ª foto 
(03/1/2011) mostrando as evidências que a joanete continuava regredindo e 
os dedos realinhados dois mês após o tratamento com BT. 

  

  
Foto 26/11/2010                                            foto 03/01/2011 

 
A foto abaixo mostra o joanete em detalhes. 

 
Foto 26/11/2010 

 

Caso número 2 
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SOL (42 anos) tinha muitas dores de coluna, a dor mais intensa era da 
coluna cervical (pescoço) foi feito o tratamento. E como estava de sobreaviso 
fotografei na 1ª consulta (15/02/2011) e no retorno (06/4/2011).  

As dores tinham desaparecido e estava assintomática. Comparando as 
fotos: no pé esquerdo tinha um grande calo no dedo próximo ao dedinho e na 
segunda foto tinha desaparecido. O mesmo aconteceu com pé direito, os três 
dedos do meio tinham calos e na segunda foto os calos quase desapareceram.    

 

  
Foto 15/02/2011                                      foto 06/04/2011 

 
Nos dois casos houve a cura da dor e o alinhamento da coluna cervical com 

ambas as pessoas que passaram a andar corretamente, com os pés alinhados com o 
piso. Ao desaparecer o estresse físico no 1º caso desapareceu a joanete e realinhou 
os dedos de ambos os pés e no 2º caso desapareceram os calos. Isso ocorreu em 
apenas dois meses.  

 

O tratamento foi feito com Body Talk (BT), sem uso de medicamentos 
ou cirurgia. Londrina (PR), 25/11/2011 

 
 

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  


