
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

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

(anexo a Clínica de Alergia Respiratória) 

SOLUÇÃO PARA AS MANCHAS DE SANGUE CUTÂNEAS 
 

Uma pessoa não está doente porque têm uma doença, ela têm uma doença porque está doente. Livro chines Nei Fing. 
 

A cliente LM de 78 anos – há alguns anos começou apresentar manchas 
vermelhas nas pernas e braços após “contusões”.  A foto 1 (inicial – 
01/03/2013) e foto 2 (06/06/2013).  
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A cliente após o tratamento está com a pele normal nos braços e nas 
pernas mesmo quando sofre alguma contusão, isto ocorre já há 2 meses. 
Segundo ela houve uma melhora geral da pele do seu corpo (vide fotos).  

 
MANCHAS VERMELHAS NA PELE 

 
Algumas pessoas após contusões ou batidas desenvolvem manchas de 

sangue com mais facilidade do que outras. Geralmente as manchas de sangue 
aparecem com mais frequência nas coxas, nádegas e braços. As manchas de 
sangue tendem a desaparecer pelo processo natural de reabsorção do próprio 
organismo, mas uma pessoa susceptível volta apresentar novas manchas. 
 
 Em todos os lugares, se você prestar atenção verá pessoas com as 
manchas principalmente nos braços e mãos que são partes descobertas e 
geralmente as pessoas acham que é um fenômeno normal.  

Nas pessoas que apresentam manchas de sangue (foto 1) geralmente a 
causa principal é fragilidade capilar causada pela dificuldade de absorção 
intestinal de duas vitaminas A e E. As manchas de sangue são muito 
frequentes nas pessoas acima dos 50 e particularmente nas mulheres. 

 
OUTRAS CAUSAS 

 
Vamos definir alguns tipos de manchas: 1) puntiformes são chamadas de 

petéquias; 2) alguns centímetros são as equimoses e 3) grandes são os 
hematomas. 

 
Causas: a) batidas de intensidade variável que rompem os capilares; b) 

doença sanguínea por diminuição de plaquetas no sangue; c) doenças que 
interferem na coagulação sanguínea; d) alterações vasculares; e) uso de anti-
inflamatórios e corticosteroides; f) outras causas. 

 
Procure seu médico de confiança quando as manchas de sangue ocorrem 

com muita frequência. 
 

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

Londrina (PR), 08/06/2013 
 

IMPORTANTE 

As informações disponíveis no site www.bodytalklondrina.com.br possui caráter informativo e educativo. 
 
 

Dr. Luiz Carlos Bertoni  


