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TRATAMENTO - INFLAMAÇÃO DOS CÍLIOS 
 
 

A cliente AMM de 34 anos – Começou apresentar inflamação 
nos cílios de ambos os olhos há alguns anos, apesar dos 
tratamentos não houve melhora.  A foto 1 (inicial – 05/03/2013) 
mostra a pálpebra direita inflamada provocando ardência e coceira 
que a deixava irritada. Segundo ela, os cílios das pálpebras 
apresentavam de tempos em tempos alguns cílios ficam 
infeccionados e nos dias piores crises com secreção amarelada. Ela 
também apresenta um pterígio em estágio inicial.  
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02/05/2013 

 
 Na foto 2, depois de 2 meses do tratamento com BT mostra a 
pálpebra normal e o pterígio diminuiu de tamanho.  
 

BLEFARITE 
(um pequeno ensaio) 

 
A inflamação dos folículos dos cílios recebe o nome de 

blefarite, ou seja, as pálpebras ficam inchadas e escamosas. Esta 
condição clínica pode ser resultado de infecção bacteriana, 
dermatite alérgica ou excesso de óleo produzido pelas glândulas 
próximas das pálpebras. 

 
Blefarite escamosa – as pálpebras ficam com aparência e se 

caracterizada por formações de escamas nas pálpebras e muitas 
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vez caem destro dos olhos produzindo irritação.  Que muitas vezes 
leva a infecções locais bacterianas ou por fungos. 

 
Blefarite alérgica – provocada por uma alergia de contato 

por produtos cosméticos (sombra, lápis, blush, ...).  
Produtos de uso local como colírios para os olhos ou pomadas 

podem provocar a blefarite de contato. Os alérgenos oftalmológicos 
como, neomicina, bacitracina, sulfamidas, anticolinérgicos, 
antihistaminicos, anestésicos locais e conservantes com parabéns, 
etilenodiamina, ... são alguns exemplos de medicamentos que 
provocam blefarite. 

 
Qualquer substancia que contamine os dedos e levados aos 

olhos podem provocar blefarite aguda ou crônica. Exemplos: 
vegetais, plásticos, medicamentos usados em outras partes do 
corpo como pomada ou creme cosmético ou de uso médico. 

 
 

 
  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  
    
 

 

 


